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األمالك العقارية

الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة  الوقت  التحديد تعلن للعموم في  تواريخ  إن   ) أ   
اشهار  وبواسطة  القائد  ومبكتب  اإلبتدائية  وباحملكمة  العقارية  األمالك  على  احملافظة 

بأسواق الناحية.
التحفيظ،  املبينة أسماؤهم في مطلب  للمجاورين  ترسل استدعاءات خصوصية  كما 
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من 

مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ( إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " تيكمرين "
مطلب التحفيظ عدد 35909 - 09 املدرج في 

اجلريدة الرسمية  عدد 495 املؤرخة في 25/06/2008(.
مسطرة  2020،فإن  يونيو   25  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
عدد  التحفيظ  مطلب  "موضوع  تيكمرين   " املدعو:  امللك  حتفيظ 
القروية،  الدراركة  الكائن بدوار متاعيت، جماعة و قيادة   ،09  -  35909
عمالة أكادير إداوتنان، تتابع في اسم السيد: سعيد احداد بن احمد 
ملساحة قدرها 01 هكتار 98 آر 75 سنتيار الناجتة عن اخلريطة العقارية 

بدل 01 هكتار 50 آر املصرح بها .
وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها وكذا  رسم االستمرار العدلي 

املؤرخ في 19/09/2013 .
احملافظ على األمالك العقارية بأكادير     

      محمد أوغوش

محافظة الناظور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " خرميش 1 "،
ذي مطلب التحفيظ رقم 43609 - 11

مسطرة  فإن  مبوجبه    10/03/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " خرميش 1 " ذي مطلب التحفيظ عدد 43609 - 11 
الثاني  ، احملل املدعو شارع احلسن  الناظور، جماعة العروي  الكائن بإقليم 

، تتابع  من اآلن فصاعدا في اسم السيد عبد االله قيشوح بن محمد ، 
بناء  وكذا   ،21/02/2020 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.
               احملـافظ على األمالك العقارية بالناظور 

       البشر دحوتي

محافظة سيدي عثمان

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أمل الدولة" 
مطلب عدد 44155 - 12 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1012 املؤرخة في 23 ماي 2018.
مبقتضى مطلب مؤرخ في 02 يوليو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 
 12  -  44155 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  الدولة"  "أمل  املدعو 
اخلاص بصفتها  امللك   ) الدولة  اسم  في  تيط  ببلدية  الكائن  الكائن 
طالبة التحفيظ الوحيدة باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

وهي: 76 آر 89 سنتيار.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 رجب عام 1441موافق 03مارس2020 
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

                     طارق اشتوي

محافظة أكادير

مطلب رقم 43761 - 09

تاريخ اإليداع: 18 يونيو 2020.  

طالب التحفيظ : كلثومة رمضاني بنت احلسني ومن معها .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تدارت امزكان ".

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : دوار افراض، جماعة وقيادة تغازوت القروية، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 02 آر 10 سنتيار .

حدوده :    

شماال : الطريق؛    

شرقا : انبري احلسني؛

جنوبا : عبير؛   

غربا : الرامي فاضنة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 12/04/2007.

2 –عقد بيع عرفي مؤرخ في 26/02/2004.

3 – عقد تسليم عرفي مؤرخ في 09/04/2007 .

4 – شهادة إدارية مؤرخة في 20/04/2007 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "تبحيرت نايت مومن "

مطلب التحفيظ عدد 41850 - 09 

اخلاضع  مسطرة التحفيظ اجلماعي .

فإن مسطرة   ،2019 دجنبر   18  : في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

حتفيظ امللك املدعو: " تبحيرت نايت مومن "موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 41850 - 09، الكائن بدوار أزرراك، جماعة و قيادة الدراركة القروية، 

عمالة أكادير إداوتنان، تتابع في اسم السيد: احلسني البقالي في حدود 

آرا 23 سنتيارا تستخرج من امللك املذكور، وملا  قطعة مساحتها 05 

تبقى من امللك في اسم ورثة طالب التحفيظ.

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها وكذا :

- اشهاد عدلي باملوافقة على قبول التعرض مؤرخ في 17/10/2019 .

- اشهاد باملوافقة عدلي مؤرخ في 01/10/2019 .

- ووكالة عدلية مؤرخة في 16/07/2019 .
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محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38480 - 16
تاريخ االيداع : 10  يوليو 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى الهيدوري بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب السمار".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "سهب السمار".
نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو.
مساحته : 85 آ 60 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : زهرة بنت علي ؛

جنوبا : التهامي الصحراوي ، الرسم العقاري 50729/16؛
شرقا : الرسم العقاري 35281/16 ؛

غربا : زكي خديجة ، الرسم العقاري 45963/16.
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 ربيع االخر 1430 ) 30مارس 2009( ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 30/06//2020 عدد 06/ 2020/م ت ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان املرسة 2 ".
مطلب 4273 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 4044 املؤرخة في 02/05/1990.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24/10/2019 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو "بفدان املرسة 2"ذي املطلب عدد 4273 - 16 الكائن بدائرة 
تتابع من االن فصاعدا مبلك مثقل  ازباير   ايت  واملاس جماعة املعازيز 

بحق مرور لفائدة السيد مزور الكبير .
 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .
2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/11/2010.

3. حكم ابتدائي عدد 325 بتاريخ 05/12/2013.
4. قرار استئنافي عدد 60 بتاريخ 26/03/2015.

5. شهادة عدم الطعن بالنقض بتاريخ 25/02/2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان تيرست احلوض"
مطلب 5104 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة 

الرسمية رقم 4079 املؤرخة في 02/01/1991.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20/10/2011 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو "فدان تيرست احلوض"ذي املطلب عدد 5104 - 16 الكائن 
بدائرة واملاس جماعة حودران ايت شعو اصبحت تتابع من االن فصاعدا 

مجزأة على الشكل التالي:
- حتت تسمية "ملك قسو "فيما يخص القطعة االرضية مساحتها 

01 هـ 80 آ 88 س تقريبا في اسم السيد قسو ادنون .
- حتت تسمية "ملك محمد "فيما يخص القطعة االرضية مساحتها 

01 هـ 00 آ 32 س تقريبا في اسم السيد محمد ادنون .
االرضية  القطعة  يخص  "فيما  وحسن  علي  "ملك  تسمية  حتت   -
مساحتها 01 هـ 59 آ 80 س تقريبا في اسم السيد علي ادنون  وحسن 

ادنون مناصفة بينهما.

- حتت التسمية القدمية فيما يخص القطعة رقم 2 مساحتها 01 هـ 
01 آ 40 س ) اي ما تبقى من امللك ( في اسم السيدين : حسن ادنون 

وعلي ادنون سوية فيما بينهما 
 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .
2. رسم قسمة عدلي مؤرخ في 26 شوال 1429موافق 26/10/2008.

3. رسم قسمة عدلي مؤرخ في 18 شوال 1431 موافق 27/09/2010.
4. رسم ملحق عدلي مؤرخ في 14 رمضان 1432 موافق 15/08/2011.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان الطيبي".
مطلب 5770 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 4104 املؤرخة في 26/06/1991.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03/10/2018 فان مسطرة حتفيظ 
الكائن   16  -  5770 عدد  املطلب  الطيبي"ذي  "فدان  املدعو  امللك 
اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت بكر ايت سليمان  تتابع من االن 

فصاعدا في اسم السادة والسيدات:
1/ لغنان جمعة بنسبــة 10/80.
2/ امجنون فوزية بنسبـة 07/80.

3/ امجنون فاظمة بنسبـة 07/80.
4/حنون رشيد بنسبة 14/80.

5/ امجنون ليلى بنسبة 07/80.
 6/ سلمان محمد  بنسبة 14/80.
7/ امجنون ياسني بنسبة 14/80.

8/ امجنون عائشة بنسبــة 07/80.
 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .
2. رسم اراثة عدلي مؤرخ 21/03/2007.

3. رسم اصالح واستبدال االسم العائلي مؤرخ في 17/09/2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان طاش".
مطلب 14616 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 
باجلريدة الرسمية رقم 32 املؤرخة في 11/08/1999.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21/05/2020 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو "فدان طاش "ذي املطلب عدد 14616 - 16 الكائن بدائرة 
تتابع  ايت سليمان  اصبحت  دوار  الطلبة  اخلميسات جماعة مجمع 
من االن فصاعدا مبساحة 02 هـ 32 آ 30 س عوضا عن املساحة املصرح 

بها عند ايداع مطلب التحفيظ .
 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .
2. رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 جمادى االولى 1441 موافق 20/01/2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: "فدان القيطنة ".
مطلب 22996 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 435 املؤرخة في 02/05/2007.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17/06/2020 فان مسطرة حتفيظ 
الكائن   16  -  22996 عدد  املطلب  القيطنة"ذي  "فدان  املدعو  امللك 
االن فصاعدا في  تتابع من  ايت والل  دوار  اخلميسات جماعة مصغرة 
اسم مبساحة قدرها 02 هـ 23 آ 60 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند ايداع املطلب وقدرها 01 هـ 40 آ تقريبا .
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 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

2. رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 رجب 1441 موافق 05/03/2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"بوطويل ".

مطلب 29842 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 869 املؤرخة في 26/08/2015.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25/07/2018 فان مسطرة حتفيظ 

بدائرة  الكائن   16  -  29842 عدد  املطلب  "بوطويل"ذي  املدعو  امللك 

اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمي ايت بوبكر اصبحت 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد جنيب الكرتيلي بن العياشي 

بصلفته طالب التحفيظ الوحيد.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

2. عقد توثيقي مؤرخ في 25/07/2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"سمغور".

مطلب 37273 - ر الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 3165 املؤرخة في 27/06/1993.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 06/07/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "سمغور"ذي املطلب عدد 37273 - ر الكائن بدائرة واملاس 

هـ   29 قدرها  مبساحة  في  فصاعدا  االن  من  تتابع  ايكو  ايت  جماعة 

84 آ 20 س بدال من املساحة املصرح بها عند ايداع املطلب في اسم 

السادة والسيدات:

1"بوحرطان بوعزة بن احمد بنسبة 1152/2592 .

2/ بوحرطان عمر بن احمد بنسبة 0648/2592 .

3/ بوحرطان محمد بن احمد بنسبة 0648/2592 .

4/ فاطمة كركا بنت بوشعيب بنسبة 0018/2592 .

5/ أمالح فاطمة بنت بناصر بنسبة 0014/2592 .

6/ أمالح شريفة بنت بناصر بنسبة 0014/2592 .

7/ أمالح محمد بن بناصر بنسبة 0028/2592 .

8/ أمالح حلسن بن بناصر بنسبة 0028/2592 .

9/ أمالح عبد الرحمان بن بناصر بنسبة 0028/2592 .

طالبي  .بصفتهم   0014/2592 بنسبة  بناصر  بنت  امنة  أمالح   /10

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

2. رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 22 صحيفة 20 بتاريخ 19/11/1983.

3. رسم شراء عدلي مضمن بعدد 137 صحيفة 74 بتاريخ 05/07/1982

بتاريخ   181 صحيفة   334 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   .4

.28/08/1993

5. رسم شراء عدلي مضمن بعدد 123 صحيفة 58 بتاريخ 16/12/1993.

6. رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 338 صحيفة 336 بتاريخ 28/11/2000.

7. رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 168 صحيفة 225 بتاريخ 24/04/2018.

بتاريخ   200 صحيفة   220 بعدد  مضمن  عدلي  استدراك  رسم   .8
.27/02/2019

9. نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 38 مؤرخة في 27/03/2018.
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات    

       عز الدين شاكر

محافظة العيون 
 

 
مطلب رقم 5188 - 17 

تاريخ اإليداع: 07 يوليو 2020.
طالب التحفيظ: عبد الودود هدي ابن محمد ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " معطى اهلل "؛

نوعه: بناية من سفلي ؛
موقعه: اقليم العيون، زنقة بوذنيب و زنقة معطى اهلل؛

مساحته:01 ار 02 س تقريبا.
اجملاورون:

شماال: زنقة الراشيدية ؛ 
جنوبا: زنقة بوذنيب ؛ 

شرقا: بوتنكيزة عالل؛ 
غربا: محمد املصطفى 

احلقوق العينية: ال شيء. 
أصل امللك : 

رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 17 يونيو 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في 14 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 07 سبتمبر 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5189 - 17 
تاريخ اإليداع: 09 يوليو 2020.

طالبتا التحفيظ:
1( ربيعة االدريسي بنت سيدي أحمد بنسبة 4/5.

2( عائشة بهيالت بنت السالكة بنسبة 1/5.
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " االدريسي "؛
نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، زنقة املكر؛
مساحته:01 آر 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال: زنقة املكر؛ 

جنوبا: محمد بوحماد؛ 
شرقا: علي الرنة؛ 

غربا: محمد معروف؛ 
احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 
رسم تصرف ملك عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2020؛
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 11 ل  املوافق   1438 شوال   16 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  رسم 
يوليوز 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019؛
وكالة عرفية مؤرخة في 29 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 سبتمبر 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 
          محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53127 - 18
تاريخ اإليداع: 25 يونيو2020.

طالب التحفيظ : ادريس مقسد بن اجلياللي 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الكعدة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.
نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ أعلي.
مساحته : 01هـ تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : احلاج صالح محمد، بوشتى اخلزاري، ورثة بوعزة بن املعطي؛

شرقـا : الرسم العقاري37634/18؛ 
جنوبـا : مقسد جياللي؛

غربـا : ابراهيم بن احلاج محمد، وورثة احلاج الغزواني.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :
- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ربيع األول 1393 موافق 30 

ابريل 1973.

مطلب رقم 53128 - 18
تاريخ اإليداع: فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم محبوب بن احلاج عمر. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بلكشاشر«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بلكشاشر «.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الغازي.
مساحته: 01هـ 40آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: طالب التحفيظ ؛

شرقـا: ورثة شاكيب صالح؛ 
جنوبـا: ورثة جمهوري بوشعيب؛

غربـا: العرش حدوم.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 20 موافق   1432 11شوال  في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

سبتمبر 2010.

 04 موافق   1437 محرم   20 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

نوفمبر2015.

 02 1439موافق  الثانية  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

مارس2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 محرم 1437 موافق 06 نوفمبر 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذو القعدة 1440 موافق 25 يوليو2019.$

مطلب رقم 53129 - 18

تاريخ اإليداع:03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى العارش بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حمري«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمري«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

مساحته: 01هـ 03آر51س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة احلاج الشرقي بن محمد؛

شرقـا: ورثة احلاج بن حمو؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: حمدي حسن بن املعطي ،مطلب التحفيظ 39086/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1427 موافق 

08 مايو 2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 صفر 1439 موافق 21 أكتوبر2017.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 25 رجب 1436 موافق 14 ماي 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 صفر 1433 موافق 02 يناير2012.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1431 موافق 

08 يونيو 2010.

مطلب رقم 53130 - 18

تاريخ اإليداع:06 يوليو2020.

طالب التحفيظ :خالدي عاشق بن امحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملك عاشق«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك عاشق«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة حطان،جتزئة جنمة حي احلسني .

مساحته: 01آر05 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 12057/18؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: بقعة رقم 90؛

غربـا: بقعة رقم 118.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
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أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 شعبان 1437 موافق 21 مايو 2016.

 13 موافق   1387 رمضان   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
ديسمبر 1967.

 08 موافق   1430 احلجة  ذي   10 مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -
ديسمبر2009.

األول 1434 موافق 21  ربيع   09 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 
يناير 2013.

مطلب رقم 53131 - 18
تاريخ اإليداع:06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :محمد الشوداري بن بنمبارك.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » سيدي بودومة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بودومة«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان دوار آيت عبد السالم.
مساحته: 01 هكتار تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: مبارك بن مبارك؛

شرقـا: ملفضل السربوتي، الطريق ؛ 
جنوبـا: ورثة احلاج املعطي السربوتي ، ورثة احلاج امحمد بن القايد؛

غربـا: احلاج الكبير بن الطاهر.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رجب 1424 موافق07 سبتمبر2003.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 صفر 1439 موافق 02 نوفمبر2017.

مطلب رقم 53132 - 18
تاريخ اإليداع: 06 يوليو2020.
طالب التحفيظ : السيدين :

1( بوزكري العزابي بن أحمد بنسبة 01/02
2( الشفاعي العربي بن أحمد بنسبة 01/02

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملك اهلل«.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: ارض عارية.
موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد فتاتة دوار آيت احلاج.

مساحته: 02 آر 60س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: الشفاعي عبد النبي؛
شرقـا: بوشتى صافي؛ 
جنوبـا:عالل معطاوي ؛

غربـا: الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شوال 1429 موافق 18 أكتوبر2008.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 صفر اخلير 1428 موافق 25 فبراير2007. 
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

   بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "م م غ 46 غمارة 

ذي مطلب التحفيظ رقم 12841 - ط.ت الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 3556

 بتاريخ : 24 ديسمبر 1980 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

وليس   ، س   07 ار   47 هـ   02 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها 

وكذا : رسالة السيد مندوب أمالك الدولة مؤرخة في 07 فبراير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "امهاز 

ذي مطلب التحفيظ رقم 44745 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 919 بتاريخ : 10 أغسطس 2016 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

وليس   ، س   36 ار   77 هـ   04 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جماعة تيميزار 

ذي مطلب التحفيظ رقم 19817 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 368 بتاريخ : 18 يناير 2006 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

وليس   ، س   52 ار   63 هـ   03 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بوعارة 

ذي مطلب التحفيظ رقم 37127 - ر الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 3144 بتاريخ : 31 يناير 1973 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

وليس   ، س   91 ار   82 هـ   04 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "خندق حاللة 

ذي مطلب التحفيظ رقم 2634 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 3576 بتاريخ : 13 ماي 1981 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

وليس   ، س   76 ار   48 هـ   13 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

               املصطفى طريفة



عدد 1124 - 23 ذوالقعدة 1441 )15 يوليو 2020(3040

محافظة تازة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " سيدي مسعود " 

مطلب رقم : 20626 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1060 املؤرخة فـي : 24 ابريل 2019 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 26 يونيو 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

و  التحفيظ  اسم طالب  نفس  في  اآلن فصاعدا  من  تتابع  املذكور  امللك 

ار 25 س بدال من   01 : باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري و هي 

املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ و هي :01 ار ، وذلك بناء 

على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ملك الفاللي " 

مطلب رقم : 20773 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسميةعدد : 1070 املؤرخة فـي : 03 يوليو 2019 .

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   29  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : حميد املصاري 

ابن عبد اللطيف وكذا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 

: 85 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي 

:72 س ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املذكور وكذا بناء على :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في: 19 فبراير 2020

- موافقة عرفية مؤرخة في: 29 يونيو 2020

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " سيدي عبد اهلل " 

مطلب رقم : 20640 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسميةعدد : 1060 املؤرخة فـي : 24 يوليو 2019 .

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   18  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في نفس طالب التحفيظ 

و باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري و هي : 01 ار 18 س بدال 

 ، ار   01: و هي  التحفيظ  إيداع مطلب  بها عند  املصرح  املساحة  من 

وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41437 - 27

تاريخ االيداع : 03 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : عشور العلوش بن احماد

االسم الذي يعرف به امللك : تاكلمان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ تاكلمان “

نوعه : ارض فالحية.

 : الزياني، املكان املدعو  : اقليم خنيفرة جماعة موحى احمو  موقعه 

ايت باجي

مساحته : 03 هـ 30 ار 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7644 - 27

شرقا : عادي اوعلي مع حجيرات ادريس

جنوبا : الشعبة مع العلوش احماد 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في29 اكتوبر 2018

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2018

: يوم 03 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41438 - 27

تاريخ االيداع : 03 يوليو 2020 . 

طالبا التحفيظ على الشياع :

محمد منصوري بن هرو 

زينب اوجياللي بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ الزهور”

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم ومدينة خنيفرة، ، املكان املدعو : حي املسيرة.

مساحته : 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بن هدي محمد

شرقا : الزنقة

جنوبا : ادريس بن بوجنمة 

غربا : مولود محمد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 44 مؤرخ في 24 فبراير 2020 ؛

2 - عقد شراء عدلي عدد2444 مؤرخ في 25 نوفمبر 1992

3 -شهادة اداريةعدد 97 مؤرخ في 16 يونيو 2020.

: يوم 03 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 41439 - 27

تاريخ االيداع : 06 يوليو 2020 . 

طالبا التحفيظ على الشياع : املصطفى بلبال بن عزوز

 محمد بلبال بن عزوز

االسم الذي يعرف به امللك : 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بلبال”

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

موقعه : اقليم ومدينة خنيفرة، ، املكان املدعو : حي اساكا.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حمادة محمد

شرقا : امحزون القايد هاشي

جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 1996مؤرخ في 06 اغسطس 1994؛

2 - شهادة اداريةعدد 108 مؤرخ في 30 يونيو 2020.

: يوم 07 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41440 - 27

تاريخ االيداع : 06 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد احلركاتي بن عبد العزيز . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ امني”

نوعه : ارض بها بناية دات قبوو سفلي .

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة وقيادة القباب، املكان املدعو : حي السالم.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشرقي فاطمة الزهراء

شرقا : الطريق

جنوبا : شكري حلسن 

غربا : كرميي عبد العالي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 54 مؤرخ في 21 يناير 2016 ؛

.2 - عقد شراء عدلي عدد1022 مؤرخ في 12 نوفمبر 2006

3 -شهادة اداريةعدد 02 مؤرخ في 25 فبراير 2020.

: يوم 07 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41441 - 27

تاريخ االيداع : 07 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : املصطفى اهتوتو بن الغالي . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ املصطفى”

نوعه : ارض بها بناية دات و سفلي وطابق اول.

موقعه : اقليم ومدينة خنيفرة، ، املكان املدعو : حي السيري.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بويخوص احلسني

شرقا : سعيد بلحسن

جنوبا : بلخير مصطفى 

غربا : الزنقة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 492 مؤرخ في 30 يناير 1993 ؛

2 -شهادة اداريةعدد 61 مؤرخ في19 فبراير 2020.

: يوم 07 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41442 - 27

تاريخ االيداع : 07 يوليو 2020 . 

طالب التحفيظ : طارق اميراز بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بوتنانون”

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ومدينة خنيفرة، جماعة ايت اسحاق، املكان املدعو : 

ايت واقة.

مساحته : 82 ار40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوخا امحند بناصر

شرقا : مطلب رقم 13671 - 27

جنوبا : الطريق 

غربا : بكباشي احمد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 318 مؤرخ في 28 ابريل 2020 ؛

2 -عقد ثبوت ملكية عدد283 مؤرخ في 28 ابريل 2020 

3 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 06 يوليو 2020.

: يوم 08 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة العاشرة.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50493 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  30  يونيو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد مصطفى ايت بركا بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اسامة.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اسامة. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي مبنية بالتراب ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تابونت.

مسـاحتـه : 36 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الرقيبي احلاج عبد اهلل .

شـرقـا : احلسني ايت بها .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : فضمة تكرنيت .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 2013 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2004 

- ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 2013 

- شهادة إدارية مؤرخة 04 يوليو 2020. ؛

 : الساعة  على   2020 اغسطس    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50494 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  يوليو 2020.

طالبة التحفيـظ : السـيدة العمراني عائشة بنت املداني. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك عائشة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك عائشة. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : 66 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اوزيد عبد اللطيف .

شـرقـا : احمد وكنيني و الرسم العقاري عدد 12321 - 28 .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : عبد الرحيم احلمدوي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 مارس 2020 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يونيو 1979

- شهادة إدارية مؤرخة 06 أبريل 2020

- شهادة توحيد اإلسم مؤرخة في 08 يناير 2020

- تصميم موقعي . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  سبتمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50495 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد محمد زروق بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك زروق.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك زروق. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول ؛

الدار   : املدعو  احملل  ترميكت،  جماعة  ورزازات،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

اجلديدة أسردى.

مسـاحتـه : 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : أمتجيشت محمد .

جـنـوبا : الواعزنقي محمد .

غـربـا : محمد أشبارو .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2012

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 1992

- شهادة إدارية مؤرخة في 04 يونيو 2020

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  سبتمبر 2020 على الساعة : العاشرة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50496 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد حاجي أسامة بن ابراهيم. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان أوالد مبارك.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : فدان أوالد مبارك. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار أوالد وشاح.

مسـاحتـه : 53 ار 88 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : حرمات وادي درعة .

شـرقـا : محمد رياض و ابراهيم شاها .

جـنـوبا : ورثة ابراهيم امشكي و ممر و ورثة حلسن الركراكي و ورثة عبد 

الرحمان الركراكي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020

-شهادة ادارية مؤرخة في 06 يوليو 2019

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  سبتمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50497 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد اسامة حاجي بن ابراهيم. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان توزغني.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : فدان توزغني. 
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نـوع امللك : أرض فالحية بها اشجار النخيل ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار أوالد وشاح.

مسـاحتـه : 81 ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر و ورثة و املاسمي بن مبارك .

شـرقـا : محمد الناوي و الساقية .

جـنـوبا : الساقية .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020

-شهادة ادارية مؤرخة في 23 اغسطس 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  سبتمبر 2020 على الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقـم 50498 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  يوليو 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد حاجي أسامة بن ابراهيم. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الدار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الدار. 

نـوع امللك : ارض عارية بها بناية من طابق أرضي و ملحقاتها ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار أوالد وشاح.

مسـاحتـه : 19 ار 99 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : حرمات الشعبة .

جـنـوبا : الطريق الوطنية رم 09 .

غـربـا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 يناير 2020

-شهادة ادارية مؤرخة في 16 يوليو 2019

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  سبتمبر 2020 على الساعة : احلادية 

عشر و النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني 

مطلب رقم 5388 - 29

تاريـخ اإليـداع : فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد جميلة بنرضوان بنت محمد بن سليمان .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " بوجغيغة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوجغيغة ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد الغوالم احملل 

املدعو قبيلة الرواشد دوار أوالد بوعلو.

مسـاحتـه : 05 هـ 15 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 6723 - 29 ) القطعة 2 ( والشعبة ؛

شـرقـا : الواد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6723 - 29 القطعة 3؛

غـربـا : الشعبة .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 صفر 1441 ) 13 اكتوبر 2019(؛

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 06 جمادى الثانية 1439 ) 23 فبراير 2018(؛

- شهادة إدارية عدد 426 املؤرخة في 03 ماي 2019.

أغسطس   31 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5389 - 29

تاريـخ اإليـداع : 03 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ : 

الشافعي اخلتيري بن املكي بنسبة ¾؛

جفيظ الهاشمي بن بوشتى بنسبة 1/4؛

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان ولد احميدة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ولد احميدة".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد الغوالم احملل 

املدعو قبيلة الرواشد دوار أوالد بوعلو.

مسـاحتـه : 04 هـ تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 25671/ر واحلاج محمد بن محمد؛

شـرقـا : احملجوب بن اسليمان؛

جنوبا : بوشتى بن احمد ؛

غـربـا : محمد بن أحمد .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 1980؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2012؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2012؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 27 ابريل 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 02 سيبتمبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

النوري التهامي     
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محافظة تيزنيت

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى” تيزنيت الدولة 1697 قروي” 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1072 

بتاريخ 17 يوليو 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 29 يونيو 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

تاسريرت“  مركزية  قروي مدرسة   1697 الدولة  املسمى”تيزنيت  امللك 

مطلب التحفيظ رقم 139017 - 31 الكائن بجماعة تاسريرت قيادة 

أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو مدرسة مركزية تاسريرت 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة 

قدرها 19 آ 80 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور وكذا 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

29 يونيو 2020 .

إعالن عن إيداع البيان التجزيئي التعديلي

بعد اإلعالن عن اختتام أشغال التحديد

املتعلق مبنطقة التحفيظ اجلماعي اكلو.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بتيزنيت  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

بالبيان  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

 31  -  59525  -  31  -  53819  -  31  -  51751 وهي:  اجلزئي  التعديلي 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة “اكلو” الكائنة باجلماعة 

القروية اكلو قيادة اوالد اكلو إقليم تيزنيت بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 

10 جمادى االولى 1398 املوافق ل 25 يوليو 1969. 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31746 - 39

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد املوالحي بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار املوالحي «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق سفلي وطابقني علويني.

موقعه : حي احلريشة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : ورثة بيروك منهم مصطفى؛ 

جنوبا : محمداد الشلح؛

غربا : عبيدة عبد النبي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 ابريل 2008.

- نسخة طبق االصل لعقد صدقة عرفي مؤرخ في 30 يونيو 2020.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 يونيو 2020.

مطلب رقم 31747 - 39

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اجلليل البواز بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار عبد اجلليل «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية مبنية من تراب.

موقعه : زرايب اوالد بنونة بلدية تارودانت.

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة وسلطانة؛ 

شرقا : جواهر احلاج محمد؛ 

جنوبا : الساقية؛

غربا : الركراكي احمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2014.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 1983.

مطلب رقم 31748 - 39

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي القوام بن محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار القوام عبد الكرمي «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق سفلي وطابقني علويني.

موقعه : دوار اوالد بلعيد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاجي مبارك؛ 

شرقا : عبد العزيز العرج؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : حسن اوبال ؛
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة لعقد شراء عدلي محرر اصلها في 12 ماي 2008.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 1999.

- نسخة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 25 يونيو 2020.

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عدلية مؤرخة في 03 يونيو 2003.

- وكالة عرفية مؤرخة في 13 مارس 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك شينون « 

مطلب رقم 17654 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 736 املؤرخة في 06 فبراير 2013.

مطلب  موضوع   " شينون  ملك  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

سيدي  جماعة  حماد  اوالد  دوار  الكائن   39  -  17654 عدد  التحفيظ 

احمد اوعمر قيادة عني شعيب دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، ستتابع 

من االن فصاعدا في اسم : 

للمياه  االقليمي  املدير  عنها  النائب  املغربية  للدولة  الغابوي  امللك   -

والغابات ومحاربة التصحر بتارودانت.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- حكم ابتدائي رقم 11 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 ملف حتفيظ 

عدد 110/2014.

- قرار استئنافي رقم 753 الصادر بتاريخ 24 اكتوبر 2017 ملف حتفيظ 

عدد 360/1403/2016.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمــو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30175 - 41

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن ادريس حسبي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : إحفران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "إحفران". 

نوعـه : أرض عارية؛

السبع  آيت  وجماعة  إميوزاركندر،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

جلروف، احملل املدعو : "إحفران".

مساحته : 14 آ 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30039 - 41؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30061 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 1984؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مارس 1995؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30176 - 41

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020.

السيد  عنها  مالحة،النائب  مسجد  أحباس   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد الكسير.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد الكسير". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "بالد الكسير".

مساحته : 34 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطيب بن حدو؛

شرقا : أوالد سعيد وحساين؛

جنوبا : محمد بن عمرو؛

غربا : احملروم؛

احلقوق العينية : الشيء. 

إقليم  أوقاف  ناظر  السيد  عن  صادرة  إدارية  شهادة   : امللك  اصل 

صفروحتت عدد 1542 بتاريخ 22 يونيو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 30177 - 41

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020.

السيد  عنها  مالحة،النائب  مسجد  أحباس   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد تكسيرت.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد تكسيرت". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "بالد تكسيرت".

مساحته : 22 آ 94 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : احملروم؛

شرقا : رحمة بنت الشيخ حلسن واجلرف؛

جنوبا : اجلرف؛

غربا : رحمة بنت الشيخ حلسن واجلرف؛

احلقوق العينية : الشيء. 

إقليم  أوقاف  ناظر  السيد  عن  صادرة  إدارية  شهادة   : امللك  اصل 

صفروحتت عدد 1543 بتاريخ 22 يونيو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة 14 و30د زواال.

مطلب رقم 30178 - 41

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن بناصرابوملاني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان راس قرطوشن فدان علي.

قرطوشن  راس  "فدان   : للملك  التحفيظ  اعطاه طالب  الدي  االسم 

فدان علي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي،جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : "مزارع آيت عيسى اوحلسن".

مساحته : 12 آ 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 23046 - 41؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : ورثة حلسن علوي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : عقد ملكية عدلي مؤرخ في 08 أغسطس 2019؛ 

: يوم 02 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30179 - 41

تاريخ االيداع : 03 يوليو 2020.

السيد مندوب  اخلاص(،النائب عنها  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بفاس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مدرسة عني جراح.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " مدرسة عني جراح". 

نوعـه : أرض بها مدرسة؛

السبع  آيت  وجماعة  قيادة  إميوزاركندر،  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

جلروف، احملل املدعو : "مدرسة عني جراح".

مساحته : 21 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

امللك بكناش محتويات أمالك  : مستخلص من تسجيل  امللك  اصل 

الدولة بفاس بتاريخ 27 فبراير 2020؛ 

: يوم 03 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30180 - 41

تاريخ االيداع : 03 يوليو 2020.

السيد مندوب  اخلاص(،النائب عنها  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بفاس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مدرسة الكدية.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " مدرسة الكدية". 

نوعـه : أرض بها مدرسة؛

السبع  آيت  وجماعة  قيادة  إميوزاركندر،  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

جلروف، احملل املدعو : "مدرسة الكدية".

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6204ف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 07-19350؛

غربا : ممر عمومي والرسم العقاري عدد 21408 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

امللك بكناش محتويات أمالك  : مستخلص من تسجيل  امللك  اصل 

الدولة بفاس بتاريخ 27 فبراير2020؛ 

: يوم 03 سبتمبر 2020  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"تاغدة بومجي" 

مطلب رقم 30035 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1071 املؤرخة في10 يوليو 2019

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   29 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،41  -  30035 رقم  املطلب  ذي  بومجي"،  تاغدة  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن بإقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة،دوار 

القصبة، احملل املدعو"تاغدة بومجي"، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

طالبة التحفيظ األصلية، باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

إيداع  وهي 10آ 19 س، عوضا عن 04آ 29 س تقريبا املصرح بها عند 

سبق  التي  الرسوم  نفس  مبقتضى  املذكور،وذلك  التحفيظ  مطلب 

إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ املشار إليه أعاله،وكذا : 

- شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر اوقاف إقليم صفرو حتت عدد 

1587 مؤرخة في 29 يونيو 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

          محمد الوزاني الطيبي
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9391 - 43

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : مليكة بلعبار بنت احلسن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جريدية 3"

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار تكثار فرقة اللواثة؛ 

مساحته : 36 آر 67 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الطريق املستحدثة؛

شرقا : بلعبار محمد؛

جنوبا : أحمد بلعبار ؛

غربا : ورثة علي بن حمو، ورثة عمر بلعبار، بلعبار حسن و بلعبار السعدية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 393صحيفة 340 كناش االمالك رقم 

272 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 بتوثيق قسم قضاء االسرة مبراكش؛

صورة رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 48 صحيفة 49 كناش 1 رقم 

133 بتاريخ 24 يونيو 2008 بشعبة التوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 29/2020 بتاريخ 06 مارس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 سبتمبر 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9392 - 43

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

عبد اهلل االبجر بن عمر بنسبة 2/4؛

خديجة االبجر بنت عمر بنسبة ¼؛

السعدية االبجر بنت عمر بنسبة ¼؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االبجر"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي حلسن اوعلي رقم 79؛ 

مساحته : 60 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب سيدي حلسن اوعلي؛

شرقا : درب سيدي حسن اوعلي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11361 م ودار اخلامسي ؛

غربا : عبد اللطيف زكيط؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق االرتكاز على الدرب ابتداء 

من علو 2.65 متر مساحته 27 سنتيار ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 1 صحيفة 1 كناش االمالك رقم 307 

بتاريخ 19 يونيو 2020 بتوثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 121 صحيفة 158 كناش التركات رقم 

164 بتاريخ 30 ماي 2016 توثيق مراكش؛

صورة شهادة ادارية رقم 18/م.ب.د/م.ش ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 سبتمبر 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9393 - 43

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ :   حياة صابر بنت عيسى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " آدم و نوا"

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش،دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار اسويرو 

احملل املدعو الرمل. 

مساحته : 01 هكتار 16 آر 93 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 867 - 43؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3211 - 43؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 867 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 15 صحيفة 20 كناش 283 بتاريخ 09 

نوفمبر 2018 ؛ 

وكالة تابثة االمضاء في 24 يونيو 2019 ؛

نسخة رسم استمرار عدلي على املساحة الزائدة ضمن أصله بعدد 329 

صحيفة 275 كناش رقم 272 بتاريخ 22 نوفمبر 2018 توثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصله بعدد 242 صحيفة 372 كناش 

التركات رقم 151 بتاريخ 03 سبتمبر 2015 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 242 بتاريخ 20 يناير 1993؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07 سبتمبر 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9394 - 43

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

خديجة لكالعي بنت محمد بنسبة 6/48؛

اميان بلقصير بنت احلبيب بنسبة 7/48؛

عدنان بلقصير بن احلبيب بنسبة 14/48؛

جهان بلقصير بنت احلبيب بنسبة 7/48؛

وجدان بلقصير بنت احلبيب بنسبة 7/48؛

حفصة بلقصير بنت احلبيب بنسبة 7/48؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلقصير"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق علوي؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب دكالة، درب الزاوية رقم 18؛ 

مساحته : 01 آر 60 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 40004 - 04؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6253 - 43 و الرسم العقاري رقم 34902 - 43؛

جنوبا : حوكال عبد الهادي ؛

غربا : درب الزاوية؛

الصابة  على  االرتكاز  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

مساحته 26 سنتيار ؛

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 317 صحيفة 468 سجل التركات 41 في 

17 سبتمبر 2018

وكالة تابثة االمضاء في 05 ديسمبر  2019؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 959 بتاريخ 19 مارس 1991؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 2823 بتاريخ 10 سبتمبر 1990؛

محضر ارساء املزاد بتاريخ 30 يناير 1991؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07  سبتمبر 2020 على الساعة 12:30.

احملافظ على األمالك العقارية مراكش سيدي يوسف بن علي.

          جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157720  - 44

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2019 . 

طالب التحفيظ : الزعري احلسن بن بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة الزعري عبد النور شعيب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  :  " بقعة الزعري عبد النور شعيب ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار الشروعة  قيادة  وجماعة  املشرك  سيدي بنور.

مساحته : 4 ار 08 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 

شرقا : الزعري احمد؛

جنوبا : ورثة اسبيت محمد؛

غربا : الزعري مبارك .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم  ملكية عدلي مؤرخ في 29 يونيو 1996.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157721  - 44

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2019. 

طالب التحفيظ : الزعري مبارك  بن بوشعيب .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بقعة الزعري مبارك ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار الشروعة  قيادة  وجماعة  املشرك  سيدي بنور.

مساحته : 6 ار 19 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 

شرقا : الزعري احلسن؛

جنوبا : ورثة اسبيت محمد؛

غربا : الزعري مباركة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم  ملكية عدلي مؤرخ في 29 يونيو 1996.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على الساعة 10و30 دقيقة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة.

                            مبارك انوفر.

 

محافظة قرية بامحمد
         

مطلب رقم 18240 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حيط حلسن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حيط حلسن".

نوعـه : أرض فالحية. 

اوالد  املدعو  دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل  تاونات،  إقليم   : موقعه 

علي والفقيه.

مساحته : 01 هـ 20 آ تقريبا.

حدوده :
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شماال : املزكلدي محمد؛ عبدالرحمان العمراني؛

شرقا : املزكلدي محمد؛

جنوبا : الواد؛ ورثة اخلمار؛ 

غربا : والد ادريس؛عبدالرحمان العمراني.

احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 25 أغسطس 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

 

مطلب رقم 18241 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر  

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افرس بوسعيد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " افرس بوسعيد".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون والتني. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو البهادي.

مساحته : 70 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة عبداهلل احلرشي؛ ورثة بن بوشتى دحمان؛

شرقا : ورثة احمد بن حمو؛

جنوبا : ورثة محمد بن اخلمار؛ ورثة عليلو بن الهوش؛ 

غربا : ورثة احمد بن الشيخ.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 25 اغسطس 

2020 على الساعة الثانية  عشرة والنصف صباحا. 

        

مطلب رقم 18242 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر  

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب املسجد 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرب املسجد 1".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو والد الطايع.

مساحته : 06 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : البصط ادريس العريف؛

شرقا : احمد اخلويدر؛

جنوبا : احمد اخلويدر ؛ 

غربا : عبدالقادر املصباحي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 25 اغسطس 

2020 على الساعة الواحدة والنصف زواال. 

           

مطلب رقم 18243 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب املسجد 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرب املسجد 2".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو املرنسة.

مساحته : 08 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : بوشتى الهوى؛

شرقا : بوشتى الهوى؛

جنوبا : الهادي كنبور؛ 

غربا : عبدالسالم كنبور.

احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 25 اغسطس 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18244 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

عنها   النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القصيبات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القصيبات".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو سفسيفة.

مساحته : 40 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : السوالي محمد؛ عبد املالك تاغولسي.
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شرقا : القالل عبدالنبي؛

جنوبا : بوشتى القالل؛ 

غربا : ورثة البوهالي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 26 اغسطس 

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا. 

 

مطلب رقم 18245 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املصدقة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصدقة".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو سفسيفة.

مساحته : 01 هـ  تقريبا.

حدوده :

شماال : الرضواني عبدالهادي؛

شرقا : الدرداري محمد بن عبدالسالم؛ حمي محمد بن علي؛

جنوبا : الطريطي احلسني بن علي؛ 

غربا : هركس ناصر؛ الكوشي أحميدو.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 26 اغسطس 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

      

مطلب رقم 18246 - 54                     

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

عنها    النائب  االسالمية  والشؤون  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الساحة 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة الساحة 2".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو الغراصني.

مساحته : 08 آ  تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد الغراص؛

جنوبا : الرايس عبدالعالي؛ محمد الغراص؛ 

غربا : الرايس عبدالعالي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 26 اغسطس 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18247 - 54                     

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار مليس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار مليس".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 16 آ 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : العزوي أحمد؛

شرقا : العسري احمد؛ طريق؛

جنوبا : ادريس بن محمد الدراز؛ 

غربا : سعيد بن الفقيه.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء فاحت سبتمبر 

2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18248 - 54                     

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيتونة الدهار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زيتونة الدهار

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 30 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : دروك فاطمة بنت عبدالسالم؛
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شرقا : املرابط رشيد بن اخلمار؛

جنوبا : سعيد ياسني بن الفقيه؛ 

غربا : مصطفى شاعر؛ كدوح محسني بن ادريس.

 احلقوق العينية : الشيء .                                             

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء فاحت سبتمبر 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18249 - 54                     

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ :  وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها  

 ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرج عدوي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرج عدوي.

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 16 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد الساطب؛

شرقا : بن عمي خالد؛

جنوبا : ياسني محمد؛ 

غربا : محمد الساطب.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء فاحت سبتمبر 

2020 على الساعة الواحدة زواال. 

مطلب رقم 18250 - 54                     

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020.

عنها    النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

ناظراوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسفالو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسفالو".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو تواللت.

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الدحيصن املفضل بن محمد؛

شرقا : اخلطاب عبدالرحمان؛ اخلطاب محمد بن عزيز.

جنوبا : ورثة االزهري؛ 

غربا : كدوح عزيز؛ طارق الغاربي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء فاحت سبتمبر 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

                  احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                       يوسف بوكنيفي.

 

محافظة  إفران

مطلب رقم 6767 - 57

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : نور الدين وانو ابن عبد الرحمان .

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تقموت عود املاء "

نوعه : ارض فالحية بها اسطبل وساحة .

موقعه : اقليم افران ، دائرة ازرو ،جماعة بن صميم ، احملل املدعو" ايت موسى عدي "

مساحته : 08ار79 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 6امتار ،

جنوبا : ممرعرضه 6امتار،

شرقا : لطفي، 

غربا  : ممر عرضه 6امتار .

احلقوق العينية : الشيء .

اصل التملك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 27 ص19 بتاريخ 04 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  فاحت سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                             عبد اجلبار فرطاس.
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محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 977 - 78

تاريـخ اإليداع :  07 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - اجلياللي املتقي بن احمد بنسبة 36720 - 220320

2 - مصطفى املتقي بن علي 36720 - 220320

3 - نعيمة بازيت بنت عيسى 3672 - 220320

4 - محمد مكون بن احمد 29376 - 220320

5 - فاطنة مكون بنت احمد 14688 - 220320

6 - عايدة مكون بنت عبد اهلل 8568 - 220320

7 - عثمان مكون بن عبد اهلل 17136 - 220320

8 - فاطنة خام بنت بوشتى 4392 - 220320

9 - احمد خام بن بوشتى 8784 - 220320

10 - عائشة خام بنت بوشتى 4392 - 220320

11 - العربي خام بن بوشتى 8787 - 220320

12 - بوسلهام خام بن بوشتى 8784 - 220320

13 - التهامي خام بن بوشتى 8784 - 220320

14 - الطاهرة خام بنت بوشتى 4392 - 220320

15 - اعسيلة خام بن بوشتى 8784 - 220320

16 - فاطمة خام بنت محمد 630 - 220320

17 - اسماعيل خام بن محمد 1260 - 220320

18 - مينة خام بنت محمد 630 - 220320

19 - احلاج خام بن محمد 1260 - 220320

20 - لكبير خام بن محمد 1260 - 220320

21 - السعدية خام بنت محمد 630 - 220320

22 - فاطمة خام بنت محمد 630 - 220320

23 - خديجة خام بنت محمد 630 - 220320

24 - رقية خام بنت محمد630 - 220320

25 - ميمونة بالعناية بنت محمد 1098 - 220320

26 - بوشتة خام بن محمد 2562 - 220320

27 - توفيق خام بن محمد 2562 - 220320

28 -  حجيبة خام  بنت محمد 1281 - 220320

29 - سهام خام بنت محمد 1281 - 220320

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » ظهر الركراكي «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ظهر الركراكي «

نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، بلدية الصخيرات،  دوار السمار.         

مساحته : 52  آر  88 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة بلعناية احلاج بن موسى ، الرسم العقاري 16979 - راء.

شرقا : الرسم العقاري 24935 - 38

جنوبا : مطلب عدد 32431 - راء 

غربا : ورثة املتقي احمد بن الفاطمي و الرسم العقاري 16579 - راء

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك :

- عقد استمرار عدلي ضمن حتت عدد 120 صحيفة 190 كناش االمالك 

رقم 20  بتاريخ 25 - 02 - 2020 املوافق ل 9 جمادى الثانية 1441 املوافق 

.2020 - 02 - 04

- ملحق اصالح موجب استمرار عدلي ضمن حتت عدد 232 صحيفة 216 

كناش اخملتلفة 46  بتاريخ 02 - 07 - 2020 املوافق ل 08 ذو القعدة 1441 

موافق 30 - 06 - 2020.

- شهادة ادارية عدد 04 - 2020  -  م.ش.ج مؤرخة في 30 - 01 - 2020.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مذكرة احلفظ االول رقم 13 عدد 

218 صحيفة 128 الوصل رقم 70 عدد 83 مؤرخ 05 ذي احلجة 1428 

موافق 03 - 04 - 1998.

- نسخة مطابقة لالصل لنسخة اراثة عدلي ضمن حتت عدد 733 سجل 

النسخ عدد 3 مؤرخ في 04 ذي احلجة 1427 موافق 25 - 12 - 2006.

 371 صحيفة   25 عدد  حتت  ضمن  عدلي  اراثة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -

كناش التركات 163 مؤرخ في 17 محرم احلرام1434 موافق 02 - 12 - 2012.

- صورة طبق االصل لعقد اراثة بوصية واجبة مضمن صحيفة 420 

عدد 290 كناش التركات عدد 163.مؤرخ في 02 - 12 - 2020.

في  االمضاء  2018 مصححة   -  09  -  19 في  مؤرخة  عرفية  وكالة   -

.2018 - 09 - 19

في  االمضاء  2019 مصححة   -  10  -  14 في  مؤرخة  عرفية  وكالة   -

.2019 - 10 - 14

- نسخة مطابقة االصل الشهاد باملوافقة بتاريخ 10 - 10 - 2019

التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي    
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محافظة جرسيف

مطلب رقم 4689 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " عري ايكنادن 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 04 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ايوب محمد؛

شرقا : الوزاني مصطفى واحلاجي محمد؛

جنوبا : الوزاني حلسن؛  

غربا : الوزاني حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4690 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " عري ايكنادن 8 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " عري ايكنادن 8 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 03 آ 71 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ايوب أحمد؛

شرقا : قارة محمد؛

جنوبا : قارة محمد وناصح بلقاسم؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4691 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " وجلة شقرة 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " وجلة شقرة 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 52 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السالوي عبد اهلل؛

شرقا : بوزيان األحمدي؛

جنوبا : الشعبة؛  

غربا : محمد وطاهر شمالل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4692 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " وجلة شقرة 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " وجلة شقرة 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 54 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد اهلل ارحو؛

شرقا : محمد األحمدي؛
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جنوبا : محمد هرموش؛  

غربا : زوكاغ علي بن أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4693 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " وجلة شقرة 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " وجلة شقرة 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 26 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية ولغير محمد؛

شرقا : األحمدي بوزيان؛

جنوبا : الساقية وشهيد عاشور؛  

غربا : برشال بناصر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4694 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " وجلة شقرة 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " وجلة شقرة 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 54 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ابراهيم أوفقير؛

شرقا : برشال حلسن؛

جنوبا : زوكاغن عبد اهلل؛  

غربا : ولعيز محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4695 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " وجلة شقرة 5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " وجلة شقرة 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 02 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : زوكاغ عبد اهلل ورحو؛

شرقا : الساقية والرياحي عبد الرحمان؛

جنوبا : تريت محمد وميمون؛  

غربا : تيداوي محمد وطالب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4696 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تامريشت 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تامريشت 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".



3055 عدد 1124 - 23 ذوالقعدة 1441 )15 يوليو 2020(

مساحته : 01 آ 95 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة؛

شرقا : برشان حلسن؛

جنوبا : سالو محمد وعلي؛  

غربا : التيداوي محمد وطالب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4697 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تامريشت 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تامريشت 1".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امعيشات تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 79 س تقريبا.

حدوده :

شماال : برشان أحمد؛

شرقا : ايت محمد اومسعود؛

جنوبا : محمد معالوي؛  

غربا : سالم عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4698 - 79

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الوجلة 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " الوجلة 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تاماست ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بوزيان محمد؛

شرقا : ايوب أحمد؛

جنوبا : قارة محمد؛  

غربا : قارة زروال.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4699 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ازباير 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ازباير 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 40 آ 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عالم عبد العزيز؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : تفاح محمد؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4700 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ازباير تعرف باملو ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ازباير تعرف باملو ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 09 آ 23 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شمالل بوعرفة؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : تفاح بوعرفة؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4701 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ازباير تعرف بأورتو ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ازباير تعرف بأورتو ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 03 آ 82 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بركات عبد العالي؛

شرقا : الساقية ويخلف عبد القادر؛

جنوبا : بركات محند بن محمد؛  

غربا : يخلف عبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4702 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اجلردة التحتانية بتحفورت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ازباير تعرف باملو ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 49 آ 54 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

شرقا : عزيز حلسن وأحمد؛

جنوبا : الساقية؛  

غربا : بركات محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4703 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ازباير 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ازباير 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 61 آ 30 س تقريبا.

حدوده :

شماال : سال محمد؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : يخلف محمد؛  

غربا : يخلف محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4704 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ازباير 5 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ازباير 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار امزاغرو ".

مساحته : 26 آ 04 س تقريبا.

حدوده :

شماال : تفاح محمد؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية وبركات ادريس ومحمدين قسو؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4705 - 79

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاسرافت 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تاسرافت 4".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تيخيامني ".

مساحته : 00 آ 70 س تقريبا.

حدوده :

شماال : فوراغ محمد؛

شرقا : بوزينة محمد؛

جنوبا : كجي خلوف؛  

غربا : ورثة الشعيبي أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4706 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد زبزيط ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد زبزيط ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " زبزيط ".

مساحته : 06 آ 17 س تقريبا.

حدوده :

شماال : حمو بربو؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الناصيري محمد؛  

غربا : عدي التهامي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4707 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد ايت الباجي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد ايت الباجي ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر.

مساحته : 07 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4708 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد مركز راس القصر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد مركز راس القصر ".
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نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر.

مساحته : 03 آ 85 س تقريبا.

حدوده :

شماال : سعيد قارة؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : سعيد قارة؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4709 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد الغيران ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد الغيران ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر.

مساحته : 05 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شعبان قدور؛

شرقا : شعبان قدور؛

جنوبا : شعبان قدور؛  

غربا : شعبان قدور.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4710 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد تغيفة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد تغيفة ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر.

مساحته : 05 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

شرقا : الطريق وولعيز ادريس؛

جنوبا : احطيطي بلقاسم؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4711 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد تخيامني ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد تخيامني ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار تخيامني ".

مساحته : 04 آ 61 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق والواد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : اخللفي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4712 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد الزاوية ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد الزاوية ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر.

مساحته : 06 آ 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد بن جياد؛

جنوبا : محمد بن جياد؛  

غربا : ورثة احلاج بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4713 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيز ماغليف 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيز ماغليف 1 ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار اوالد الفرح تايدة الغربية ".

مساحته : 02 آ 19 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية ولعيز الصديق؛

شرقا : احلو علي؛

جنوبا : احلو علي؛  

غربا : احلو محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4714 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيزماغليف 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيزماغليف 2 ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار اوالد الفرح تايدة الغربية ".

مساحته : 03 آ 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ولعيز الصديق؛

شرقا : ولعيز الصديق؛

جنوبا : الساقية وولعيز الصديق؛  

غربا : املاجن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4715 - 79

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة قمريات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مقبرة قمريات ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار اوالد الفرح تايدة الغربية ".

مساحته : 90 آ 11 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حافظ بناصر وشهيد ادريس؛  

غربا : شهيد ادريس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف  

ادريس املصلح    
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محافظة تيفلت

مطلب رقم 4985 - 81

تاريخ اإليداع  : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : موسى بوجنكوت بن محوت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان خلوطة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان خلوطة".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

مساحته : 02 هـ 18 آر 46 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاحت بن احلسني؛

شرقا : ورثة بوطيب بن احلسني؛ 

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 16184 - 16؛ 

 غربا : ادريس بن امبارك. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 357 ص 450 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 19 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

عن جماعة خميس سيدي   2020  - ت  م   -  35 عدد  إدارية  2. شهادة 

يحيى مؤرخة في 02 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4986 - 81

تاريخ اإليداع  : 06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : احلسني بلخضر بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان ملك بوعالم".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ملك بوعالم".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته : 64 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رشيد بوعالم؛

شرقا : ورثة بوعالم حمادي؛ 

جنوبا : بن ادريس محمد؛ 

غربا : بوعالم رقية؛ بوعالم احلسني؛ بوعالم عبد العزيز. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 190 ص 176 كناش األمالك رقم 56 

بتاريخ 30 - 06 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 171 ص 158 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 25 - 06 - 2020 توثيق تيفلت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4987 - 81

تاريخ اإليداع  : 07 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : خاليد العماري بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان ارمل".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ارمل".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

مساحته : 02 هـ 35 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عزوزي عسو؛

شرقا : ورثة حلسيني حمو؛ 

جنوبا : ورثة حلسيني حمو؛ العربي املغاري؛ 

غربا : شعبة من ورائها الرسم العقاري رقم 36285 - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 295 ص 371 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 25 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 145 ص 131 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 23 - 08 - 2019 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 303 ص 381 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 28 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

4.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 153 ص 176 كناش العقار رقم 39 

بتاريخ 16 - 05 - 2017 توثيق تيفلت.

5. شهادة إدارية عدد 15 - 2020 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة 

مؤرخة في 18 - 06 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4988 - 81

تاريخ اإليداع  : 08 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد ملوك بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العطشان".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " العطشان".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت حمو زكري.

مساحته : 02 هـ 24 آر 67 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 15918 - 16 

محمد قزاب؛

شرقا : محمد حبيبي مطلب حتفيظ رقم 28437 - 16 ؛ 

جنوبا : ورثة احلسني ملوك؛ 

غربا : ورثة قسو هدوشي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 267 ص 353 كناش العقار رقم 42 

بتاريخ 19 - 01 - 2018 توثيق تيفلت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4989 - 81

تاريخ اإليداع  : 09 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة حلمر بنت عبد السالم.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مليكة".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

.D150 موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة قبدي؛

شرقا : اخلطاط حفيظ؛ 

جنوبا : يوسف عنقاق؛ 

غربا : العربي حنو. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 188 ص 189 كناش العقار رقم 33 

بتاريخ 06 - 04 - 2016 توثيق تيفلت.

 156 رقم  العقار  41 كناش  46 ص  بعدد  2. رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 16 - 01 - 2008 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 87 - 709 كناش العقار توثيق تيفلت 

واحملرر بتاريخ 26 - 03 - 1987 .

4. شهادة إدارية عدد 151 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 13 - 03 - 2020.

5.نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 97 بتاريخ 07 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4990 - 81

تاريخ اإليداع  : 09 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.أحمد ساسا بن عبد السالم بنسبة 1 - 2.

2.فاحتة الغشيم بنت العربي بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساسا".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي رقم 564.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25602 - 16 ونبيلة البوزيدي؛

شرقا : بوكرين عبد اهلل؛ 

جنوبا : اوحلاج حمادي؛ 

غربا : طريق. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 584 ص 497 كناش العقار رقم 05 

بتاريخ 22 - 02 - 2010 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 139 ص 122 كناش العقار رقم 156 

بتاريخ 01 - 02 - 2008 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 220 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 30 - 06 - 2020.

4.نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 82 بتاريخ 23 - 06 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11  : 00 د.

خالصة اصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى "فدان الضاية"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 4942 - 81  الذي نشرت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1102 

بتاريخ 12 - 02 - 2020.

مسطرة  فان   2020 يوليو   07 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن  الضاية"  "فدان  املسمى  امللك  حتفيظ 

عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت موسى اوعمر موضوع مطلب 

التحفيظ رقم 4942 - 81 ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد 

ادريس زهر بن محمد بصفته طالب التحفيظ الوحيد وذلك بناء على 

الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 326 ص 407 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 10 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

      زكرياء الدغمي



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

عدد 1124 - 23 ذوالقعدة 1441 )15 يوليو 2020(3062

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
طالب التحفيـظ : السيدة سعيدة الكحالوي 

مطلب رقم 15483 - م
اسم امللك : " بور اوالد احمد "

موقعــه :إقليم مراكش جماعة سعادة دوار اوالد احمد بلكرن
وقع حتديده في :23/02/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :05 هك 39 ار 37س
نوعه : أرض فالحية

 حـدوده:
شماال : اجلرايدي موالي العربي - طريق عمومية 

شرقـا الرسم العقاري 208837/04 – ورثة احملجوب بن عمر 
جنوبا طريق عمومية 

غربا : موالي احمد بلحاج البشير 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :موالي علي بن محمد الدقاق 
   احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

     عبد الباسط عزاوي

محافظة أكادير

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 41850 - 09 
امللك املسمى : " تبحيرت نايت مومن ".

أكادير  عمالة  القروية،  الدراركة  وقيادة  جماعة  أزرراك،  دوار   : الواقع 
إداوتنان. 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في : 
19/10/2016 حتت عدد 929.

مطلب رقم 35909 - 09 
امللك املسمى : " تيكمرين ".

الواقع: دوار متاعيت، جماعة وقيادة الدراركة القروية، عمالة أكادير إداوتنان. 
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في : 

25/06/2008 حتت عدد 495.
 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "فوق دار أواركان"، 
موضوع مطلب التحفيظ عدد43591 - 09 ، الواقع بدوار بوزكار، 

جماعة وقيادة أمسكروض القروية، عمالة أكادير إداوتنان، 
والذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية 

عدد 1034 بتاريخ 24/10/2018.
عوضا عن :

مساحته : 38 آرا 40 سنتيارا .

محافظة الدارالبيضاء آنفا

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

املمضي  أنفا  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أسفله باإلعالم للعموم أن: السيد "الشناوي محمد" الساكن بالدار 

البيضاء، 05، شارع ادريس سالوي جتزئة منار أنفا ، طلب أن يسلم له 

املدعو:  للملك  املؤسس  د   -  3628 رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد 

"ANA" الكائن بالدار البيضاء، حي بوركون وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

   احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء

         فؤاد أفغان

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44157 - 04
اسم امللك : " زنوي"

اهلل  عبد  موالي  دوار  تسلطانت  جماعة  مراكش  :إقليم  موقعــه 

السليطني

وقع حتديده في :09/04/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 02 ار 99س

نوعه : أرض عارية 

 حـدوده:

شماال : املطلب عدد 43598/04 

شرقـا املطلب عدد 43598/04

جنوبا ممر عمومي عرضه 3 امتار 

غربا : فتيحة السليطني 
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اقرأ :

مساحته : 51 آرا 34 سنتيارا .

والباقي بدون تغيير 

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

بتاريخ  املزداد  املغربي  الهادي،  عبد  بن  النميلي  محمد   : السيد  أن 

 BE600621 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  واحلامل   09/01/1980

العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب   . بأكادير  والساكن 

رقم : 126534 - 09 املؤسس للملك املدعو : " الهناء 1 " الكائن بدوار 

تكاديرت، جماعة وقيادة الدراركة القروية، عمالة أكادير إداوتنان، وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

بتاريخ  املزداد  املغربي  الهادي،  عبد  بن  النميلي  محمد   : السيد  أن 

 BE600621 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  واحلامل   09/01/1980

والساكن بأكادير .طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم :

بدوار  الكائن  اعطار"  ملك   "  : املدعو  للملك  املؤسس   09  -  89849

تكاديرت نعبادو، جماعة وقيادة الدراركة القروية، عمالة أكادير إداوتنان، 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيدة : فاطمة بشا، املغربية املزدادة بتاريخ 17/05/1966 واحلاملة 

. طلب  بأكادير  والساكنة   JE52147 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم  140467 - 09 املؤسس 

الصناعي،  باحلي  الكائن   "  App 726  17 الرودانيز   "  : املدعو  للملك 

اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة إداوتنان، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيدة : فاطمة بشا، املغربية املزدادة بتاريخ 17/05/1966 واحلاملة 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم JE52147 والساكنة بأكادير . طلب أن 

140468 - 09 املؤسس   : يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

الصناعي،  باحلي  الكائن   "  App 727  17 الرودانيز   "  : املدعو  للملك 

اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة إداوتنان، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

         محمد أوغوش

محافظة الناظور

مطلب رقم 30755 - 11 

اسم امللك : اجلوهري 3.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو : دور بويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 65 ار 68 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر وقناة.

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد 4165 - 11 .

شرقا: ورثة بوعلى.

جنوبا:ممر.

غربا: ورثة بن يامنة.

طالب التحفيظ السيد : املصطفى اجلوهري بن عالل.

مطلب رقم 34538 - 11 

اسم امللك : اكنني.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو: تخوباي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 ار 49 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: خالد تعرابت.

شرقا: خالد تعرابت.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 28866 - 11 ، مطلب عدد 4029 - 11 .

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : اكنني كرمي بن محمد.

مطلب رقم 34813 - 11 

اسم امللك : حتبوط 2

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امجاو

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 هـ 12 آر 12 س

نوعه: أرض عارية تخترقها شعبة ومنخفض

اجملاورون

شماال: الوادي

شرقا: عبد القادر اشن

جنوبا: منخفض
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غربا: ورثة ادريس اشن

طالب التحفيظ السيد : رشيد اشن بن احلسن ومن معه

مطلب رقم 34814 - 11 

اسم امللك : حتبوط 1

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امجاو

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 16 آر 61 س

نوعه: أرض عارية بها اشجار االوكالبتوس 

اجملاورون

شماال: واد 

شرقا: واد ، عبد القادر اشن

جنوبا: عبد القادر اشن

غربا: الواد

طالب التحفيظ السيد : رشيد اشن بن احلسن ومن معه

مطلب رقم 34816 - 11 

اسم امللك : البعاج

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة دار الكبداني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 07 آر 91 س

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون

اجملاورون

شماال: واد البعاج

شرقا: ورثة اشن محمد

جنوبا: ورثة اشن محمد واشن عبد القادر

غربا: اشن عبد القادر

طالب التحفيظ السيد : رشيد اشن بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 35179 - 11 

اسم امللك : البوعزاتي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادن ، احملل املدعو: بويزرزارن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر01 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي ، ما بني الطابقني وطابق علوي 

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: زنقة

جنوبا: مطلب عدد 30802 - 11 

غربا: قيشو مصطفى

طالب التحفيظ السيد : فيصل البوعزاتي بن اخملتار

مطلب رقم 39880 - 11 

اسم امللك : حميش

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بوعرك، احملل املدعو: بوسخان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 70 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون

شماال: بلقاسم ميمون حدوش

شرقا: ورثة ميمونت الهادي حدوش 

جنوبا: ميمونة تيماكرتي

غربا: ورثة ابريك محمد

طالبة التحفيظ السيدة : جناة حميش بنت عبد اخلالق.

مطلب رقم 40791 - 11 

اسم امللك : كوثر.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو دوار متاضت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 20 آر 04 س.

نوعه: أرض عارية بها أشجار الزيتون و تخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: امللك العام البحري . 

شرقا: اضريس محمد وشعبة .

جنوبا: اكنني ميينة. 

غربا: اضريس بن حدو، منخفض .

طالب التحفيظ السيد : سعيد لزعر بن قادة.

مطلب رقم 40793 - 11 

اسم امللك : اذمار ابوشفراتن. 

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة متسمان ، احملل املدعو ابوشفراتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 49 آر 92 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها مسلك عمومي وخطوط كهربائية .

اجملاورون:

شماال: ملني عبد السالم ، ورثة ملني محمد صالح، ورثة احلاج سالم ملني.

شرقا: مسلك عمومي و سي موح التوزاني.

جنوبا: الوادي.

غربا: الوادي. 

الدريوش  و  الناظور  إقليمي  أوقاف  ناظر  السيد:  التحفيظ  طالب 

بصفته ممثال لألوقاف العامة.

مطلب رقم 40796 - 11 

اسم امللك : ازمانيا 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار ، احملل املدعو فرخانة ازمانيا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 90 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة مصطفى مسعودي. 

شرقا: ورثة مصطفى مسعودي و ورثة فاطنة مسعودي و ورثة حبيبة 

مسعودي .
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جنوبا: ورثة احلاج محمد مسعودي.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : محمد بن محمد واضح.

مطلب رقم 40797 - 11 

اسم امللك : ازمانيا 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار ، احملل املدعو فرخانة ازمانيا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 آر 60 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة جنتافي سعيد. 

شرقا: ورثة بشيري مسعودي .

جنوبا: ورثة احلاج محمد مسعودي.

غربا: ورثة مسعودي واضح.

طالب التحفيظ السيد : محمد بن محمد واضح.

مطلب رقم 40799 - 11 

اسم امللك : بودرع.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 76 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية وملحق 

اجملاورون:

شماال: العبدالوي عيسى و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: اونيمي عماد ومن معه و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: الشارع و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: الشارع و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : احمد بودرع بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 40800 - 11 

اسم امللك : ملك اخملتار

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو: املعذر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:10 آر 98 س

كهربائي  خط  ويخترقها  الزيتون  اشجار  بها  فالحية  أرض  نوعه: 

منخفض التوتر. 

اجملاورون

شماال: ورثة البوزياني محمد

شرقا: ورثة مرمي عيسى

جنوبا: ممر ومطلب التحفيظ عدد 21082 - 11 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 21106 - 11 

طالب التحفيظ السيد : اخملتار البوزياني بن عبيد.

مطلب رقم 40801 - 11 

اسم امللك : احميدي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو: ابو عرفاتن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:31 آر 84 س

نوعه: أرض عارية يخترقها مسلك عمومي 

اجملاورون

شماال: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 42689 - 11 

احمد  و  زارف  وامبارك   11  -  42769 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

الرحماني و قيلولي محمد والرسم العقاري عدد 51191 - 11 

جنوبا: ايدمي عبد القادر و يخلف املوساوي ومن معه.

غربا: ورثة كدمي بعديدي

طالب التحفيظ السيد : عبد احلفيظ احميدي بن محمد بن مبارك

مطلب رقم 40802 - 11 

اسم امللك : السالم 1

موقعه: مدينة الناظور، حي بوشواف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:03 آر 60 س

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: زنقة

جنوبا: زنقة

غربا: زنقة

طالب التحفيظ : عبد القادر احلرشي بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 40812 - 11 

اسم امللك : البالي.

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو املعذر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 35 آر 45 س

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: بنعيسى محمد.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40761 - 11 و مسلك عمومي . 

غربا: مسلك عمومي .

طالب التحفيظ السيد : عبد السالم البالي بن الطاهر.

مطلب رقم 40819 - 11

اسم امللك : محمد ملدغري ومن معه.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 44 آر 63 س .

نوعه: أرض عارية بجزء منها تسع بنايات االولى و الثانية و الثالثة و 

الرابعة و اخلامسة و السادسة و السابعة عبارة عن سفلي و الثامنة 

من  مكونة  فيال  عن  عبارة  التاسعة  و  اول  وطابق  سفلي  عن  عبارة 

سفلي و طابق أول و يخترقها ممر و خط كهربائي منخفض التوتر و 

بها أشجار و بئر.
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اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: ورثة رشوح. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 21335 - 11 . 

غربا: ملدغري محمد حدو.

طالب التحفيظ السيد : محمد ملدغري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40821 - 11 

اسم امللك: البوعزاتي. 

، احملل املدعو  أوالد محند  ، جماعة بني وكيل  الناظور  إقليم  موقعه: 

مزارع أوالد زيد الفوقي.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 هـ 44 آر 40 س.

القطعة االولى:

نوعه: أرض عارية تخترقها شعبة.

مساحتها : 02 هـ 46 آر 88 س 

اجملاورون:

شماال: اخملتار ولد محمد و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: اخملتار ولد محمد و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: حمو العطار و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 

القطعة الثانية:

نوعه: أرض عارية تخترقها شعبة.

مساحتها : 97 ار 52 س.

اجملاورون:

شماال: الطريق و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: مسلك عمومي و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: ورثة صالح بوعزة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: ورثة عبد السالم شويكري و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة: امباركة البوعزاتي بن محند.

مطلب رقم 40833 - 11 

اسم امللك : بولعيون.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو بوفاديس دوار امتاضت .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 68 س.

نوعه: أرض عارية بها اشجار الرمان.

اجملاورون:

عدد  العقاري  الرسم  و   11  -  42371 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

. 11 - 52509

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40921 - 11 . 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ورثة زريوح.

طالب التحفيظ السيد : احلسن بولعيون بن محمد.

مطلب رقم 40840 - 11 

اسم امللك : احلي اجلديد.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة زايو ، احملل املدعو احلي اجلديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 24 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول و بها ملحقني.

اجملاورون:

شماال: ملريني ميلود.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: املزناب ادريس و اجلديد ادريس.

غربا: رحو محمادي.

طالب التحفيظ السيد : معمر أشن بن محمد.

مطلب رقم 40841 - 11 

اسم امللك : احلي اجلديد.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة زايو ، احملل املدعو احلي اجلديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 78 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني و ملحق و شرفة.

اجملاورون:

شماال: ورثة بكاي بن علي.

شرقا: العالمي محمد و ورثة احلياني عبد القادر. 

جنوبا: ورثة احلياني عبد القادر

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد : محمد عنوري بن اخملتار.

مطلب رقم 40842 - 11 

اسم امللك : محمد عيادة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو حي املطار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 36 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: زنقة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: املكرودي احمد و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 . 

جنوبا: املكرودي احمد و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: عبد احلميد عيادة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 . 

طالب التحفيظ السيد : محمد عيادة بن ميلود.

مطلب رقم 40845 - 11 

اسم امللك: الطلحاوي.

أوالد  دوار  املدعو  احملل   ، امطالسة  جماعة  الدريوش،  اقليم  موقعه: 

ادريس أوالد حمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 91 آر 08 س.
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نوعه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون و بجزء منها اربع بنايات االولى 

و الثانية و الثالثة عبارة عن سفلي و الرابعة عبارة عن بناية في طور 

البناء و بها بئر و خزان و يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: أوالد شعيب.

شرقا: الطريق.

جنوبا: رجوعي زوليخة.

غربا: رجوعي محي الدين.

طالب التحفيظ السيد: محمد الطلحاوي بن ملود.

مطلب رقم 40846 - 11 

اسم امللك : العموري 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو واد وزاج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 02 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني ومرفق.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: زنقة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 . 

جنوبا: ميلود العموري و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 . 

غربا: الدويري حماد و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : امليلود العموري بن عبد القادر.

مطلب رقم 40851 - 11 

اسم امللك : زهيد.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان ، احملل املدعو انزاغ.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 96 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: نهاري عمار.

جنوبا: نهاري عمار و ملك الغير.

غربا: نهاري عمار.

طالب التحفيظ السيد : لوكيلي زهيد بن ميمون.

مطلب رقم 40854 - 11 

اسم امللك : تغزوت.

موقعه: مدينة الناظور ، حي امسعودا احملل املدعو تغزوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 17 س.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: ميمون بوزيتون.

شرقا: ميمون بوزيتون.

جنوبا: احلمداوي ميمونت.

غربا: جحا محمد.

طالب التحفيظ السيد : محمد اللغي بن عبد السالم.

مطلب رقم 40856 - 11 

اسم امللك : توتوح.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 70 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي. 

شرقا: ورثة البشير احلدادي .

جنوبا: احلنوني مليكة.

غربا: اليندوزي رشيد.

طالب التحفيظ السيد : عبد اهلل توتوح بن محمد.

مطلب رقم 40858 - 11 

اسم امللك : ابوعرفاتن.

دوار سيدي  املدعو  ، احملل  البركانيني  ، جماعة  الناظور  اقليم  موقعه: 

ابراهيم كبدانة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 50 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: كدمي محمد.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 33854 - 11 .

جنوبا: كدمي منانة.

غربا: ممر.

طالبة التحفيظ السيدة : مرمي كدمي بنت احلسني.

مطلب رقم 40860 - 11 

اسم امللك : افتيس بنعلي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني مرغنني ، احملل املدعو افتيس بنعلي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 75 آر 66 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها منخفض.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ممر.

جنوبا: ممر ، ملك االحباس.

غربا: ملك االحباس.

الدريوش  و  الناظور  إقليمي  أوقاف  ناظر   : السيد  التحفيظ  طالب 

بصفته ممثال لألوقاف العامة.
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مطلب رقم 40861 - 11 

اسم امللك : افتيس بنعلي 2

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة بني مرغنني، احملل املدعو: افتيس بنعلي

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 26 س

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون

شماال: ملك االحباس

شرقا: اوالد شعيب

جنوبا: ملك االحباس

غربا: محمد الشريف و احلاج دحمان

طالب التحفيظ السيد : ناظر اوقاف اقليمي الناظور والدريوش

مطلب رقم 40864 - 11 

اسم امللك : ميمون 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو: اوالد بن علي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 39 آر 48 س

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة وتخترقها قناة

اجملاورون

شماال:تاليتماس توتوح

شرقا: ورثة مبارك بن عبد اهلل

جنوبا: مطلب عدد 40868 - 11 

غربا: طريق

طالب التحفيظ السيد : ميمون احلالوي بن موح

مطلب رقم 40865 - 11 

اسم امللك : ميمون 8

موقعه: اقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو: أوالد بن علي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 15 آر 16 س

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون وتخترقها قناة

اجملاورون

شماال:مطلب عدد 40870 - 11 

شرقا: ورثة مبارك بن عبد اهلل

جنوبا: شعبة ، طريق

غربا: طريق

طالب التحفيظ السيد : ميمون احلالوي بن موح.

مطلب رقم 40866 - 11 

اسم امللك : مصطفى

موقعه: اقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو: أوالد بن علي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 34 آر 96 س

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون وتخترقها قناة

اجملاورون

شماال:مطلب عدد 40868 - 11 

شرقا: ورثة مبارك بن عبد اهلل

جنوبا: مطلب عدد 40869 - 11 

غربا: طريق

طالب التحفيظ السيد : مصطفى املوساوي بن حدو

مطلب رقم 40867 - 11 

اسم امللك : لويزة

موقعه: اقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو: اوالد بن علي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 17 آر 33 س

نوعه: أرض بها اشجار الزيتون وتخترقها قناة

اجملاورون

شماال:مطلب عدد 40869 - 11 

شرقا: ورثة مبارك بن عبد اهلل

جنوبا: مطلب عدد40870 - 11 

غربا: زنقة

طالبة التحفيظ السيدة : الويزة احلالوي بنت موح.

مطلب رقم 40868 - 11 

اسم امللك : توتوح

موقعه: اقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو: أوالد بن علي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 17 آر 47 س

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون وتخترقها قناة

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 40864 - 11 

شرقا: ورثة مبارك بن عبد اهلل

جنوبا: مطلب عدد40866 - 11 

غربا: طريق

طالبة التحفيظ السيدة : مليكة توتوح بنت محند

مطلب رقم 41013 - 11 

اسم امللك : اهرو.

أوالد  املدعو مزارع  ، احملل  أوالد ستوت  الناظور، جماعة  اقليم  موقعه: 

عالل موالي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 92 آر 63 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر و خط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الطريق، قناة.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الوادي.

طالب التحفيظ السيد : عمر اهرو بن مولود.
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مطلب رقم 41074 - 11 

اسم امللك : اضريس

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو: دوار امتاضت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 آر 96 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: ملك زياني

جنوبا: زريوح ميمون

غربا: زريوح ميمون

طالب التحفيظ السيد : يوسف اضريس بن محمد.

مطلب رقم 41173 - 11 

اسم امللك : اخرض الكوشة

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة متسمان، احملل املدعو: كرونة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 هـ 67 آر 83 س

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون ويخترقها خط كهربائي وشعبة

اجملاورون

شماال: ورثة احدادن،ورثة بوعلي

شرقا: محمد حدو سالم

جنوبا: اوالد احلاج عباسي، الوادي

غربا: ورثة حدو العجديري

طالب التحفيظ السيد : محمد استيتو بن شعيب.

مطلب رقم 41192 - 11 

اسم امللك :الدرقاوي 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو: ح املسيرة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ورثة املهدي ، الرسم العقاري عدد 56702 - 11 

شرقا: ورثة احمد املهدي

جنوبا: طريق

غربا: ورثة احمد املهدي

طالبة التحفيظ السيدة :سمير مدغري بن محمد ومن معه

مطلب رقم 42821 - 11 

اسم امللك : عبدونة

موقعه: مدينة الناظور، حي لعري الشيخ

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 83 س

نوعه: أرض عارية بها اشجار غير مثمرة

اجملاورون

شماال: شارع

شرقا: ممر

جنوبا: شارع

غربا: شارع

طالبة التحفيظ السيدة :ميمونت السقالي ومن معها

مطلب رقم 42822 - 11 

اسم امللك : امني

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 19 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وملحق 

اجملاورون

شماال: املعتوكي عبد اهلل

شرقا: زنقة

جنوبا: زنقة

غربا: املعتوكي عبد اهلل

طالب التحفيظ السيد : محمد بنسعيد عمرو.

مطلب رقم 42869 - 11 

اسم امللك : الفاهم

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار،حي املسجد

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01آر 07 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق

اجملاورون

شماال: ورثة رحو عيسى

شرقا: ورثة رحو عيسى

جنوبا: زنقة

غربا: ورثة بوسنينة احمد

طالب التحفيظ السيد : محمد الفاهم بن محمد.

مطلب رقم 42887 - 11 

اسم امللك : بوتخريط

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان ، احملل املدعو: دوار البوعالتيني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 99 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: شدوش ياسني

جنوبا: ممر

غربا: شدوش ياسني

طالب التحفيظ السيد : محمد بوتخريط بن حلسن
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مطلب رقم 42903 - 11 

اسم امللك : بوعبوز. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو مزارع أوالد منصور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 38 ار 28 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي ، اسطبل وجب.

اجملاورون:

شماال: ورثة بلعيد بن امبارك.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 35573 - 11 

جنوبا: الوادي. 

غربا: الوادي.

طالب التحفيظ السيد: صالح بوعبوز بن عبد السالم.

مطلب رقم 42934 - 11 

اسم امللك : ندى 

موقعه: اقليم الناظور، حملل املدعو: ايت عيسى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 78س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ورثة العايدي مزيان

شرقا: العايدي عبد الكرمي

جنوبا: خليفة عالوي 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: محمد عزوز بن بغداد.

مطلب رقم 42954 - 11 

اسم امللك : اهالل

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو: زروالة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 50 آر 28 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: عيسى اعنان

جنوبا: ورثة بلغازي

غربا: مطلب عدد 34616 - 11 ، ممر.

طالب التحفيظ السيد : محسن اهالل بن الطاهر.

مطلب رقم 43010 - 11 

اسم امللك : اخلير

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار ، فرخانة دوار اياسينن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 86 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: زنقة

جنوبا: ورثة جنتافي

غربا: جمال بن علي

طالب التحفيظ السيد : سعيد كوشي بن ناصر.

مطلب رقم 43101 - 11 

اسم امللك : اعاسني

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، دوار اوالد عيسى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 91 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: ورثة احمد الشيخ

جنوبا: مطلب عدد 29390 - 11 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد : احلسني الفاللي بن محمد.

مطلب رقم 40300 - 11 

اسم امللك : بوعزاتا.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بوعرك .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 46 آر 91 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

والرسم  الهادي  ،لغموش   11  -  10559 عدد  العقاري  الرسم  شرقا: 

العقاري عدد 43880 - 11 . 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 49215 - 11 .

غربا: ادريس قالش.

طالب التحفيظ السيد : سعيد محمد بوعزتا بن محمد.

مطلب رقم 40981 - 11 

اسم امللك : عبد القادر2

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي ، شارع اجملاهدين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 67 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد3941 - 11 و املطلب عدد 4229 - 11 .

شرقا: الشارع. 
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جنوبا: الشارع.

غربا: املطلب عدد3941 - 11 و املطلب عدد 4229 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : عبد العزيز امليري بن عبد القادر.

مطلب رقم 40982 - 11 

اسم امللك : كرمية1.

موقعه: إقليم الناظور ، دائرة قلعية جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 86 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وبناية مكونة من 

سفلي وحديقة.

اجملاورون:

شماال: احلسني اشلحي.

شرقا: احلسني اشلحي. 

جنوبا: القادري عمر واكجوع خوجة.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد : كرمية اشلح بنت عبد السالم

مطلب رقم 40983 - 11 

اسم امللك : الياس

موقعه: مدينة الناظور ، حي ابوعجاجن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 57 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: بلواد سعيد.

شرقا: الشارع. 

جنوبا: الشارع.

غربا: ملطالسي محمد.

طالب التحفيظ السيد : سعيد بلواد بن محمد

مطلب رقم 40986 - 11 

اسم امللك : احلموتي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 84 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي من وطابق اول وبناية مكونة 

من سفلي وطابقني ومدفأة وحديقة.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: الرسم العقاري عدد 21230 - 11 . 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد : حسن احلموتي بن محمادي.

مطلب رقم 40993 - 11 

اسم امللك : وزاج.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 52 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي ومرفق.

اجملاورون:

شماال: بلعيد جياش.

شرقا: املاحي مليكة. 

جنوبا: ممر.

غربا: الريفي امحمد.

طالب التحفيظ السيد : ميمون ابرودي بن محمد

مطلب رقم 40994 - 11 

اسم امللك : بورخة 1.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 16 آر 62 س.

نوعه: أرض صخرية.

اجملاورون:

شماال: يشو الويزة.

شرقا: الواد . 

جنوبا: موح عبد القادر موسى.

غربا: ميمون علي الشاوي.

طالب التحفيظ السيد : مصطفى بورخة بن حمو.

مطلب رقم 40995 - 11 

اسم امللك : بورخة2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار، احملل املدعو تسامرين. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 16 س.

نوعه: أرض فالحية بها جب وتخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: يشو الويزة.

شرقا: بغوري محمد. 

جنوبا: يشو ميمون.

غربا: ميمون علي الشاوي.

طالبة التحفيظ السيدة: مصطفى بورخة بن حمو.

مطلب رقم 40996 - 11 

اسم امللك : بورخة 3.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 04 س.

نوعه: أرض فالحية.
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اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ممر. 

جنوبا: بغوري محمد.

غربا: يشو الويزة.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى بورخة بن حمو.

مطلب رقم 40997 - 11 

اسم امللك : بورخة 4 . 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 76 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: حسن مورينيو.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40998 وحسن مورينيو. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40996 - 11 .

غربا: يشو الويزة.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى بورخة بن حمو .

مطلب رقم 40998 - 11 

اسم امللك : بورخة5. 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 آر 39 س.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: حسن مورينيو.

شرقا: حسن مورينيو. 

جنوبا: حسن مورينيو.

غربا: ممر.

طالبة التحفيظ السيدة: مصطفى بورخة بن حمو.

مطلب رقم 41001 - 11 

اسم امللك : بالغرضة . 

موقعه: مدينة الناظور ، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 19 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ويخترقها سياج وخط كهربائي 

منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: احمد بالغرضة. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مصطفى بالغرضة. 

طالب التحفيظ السيد: محمادي بالغرضة بن عمرو .

مطلب رقم 41008 - 11 

اسم امللك : بشري مسني.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 80 س.

نوعه: أرض عارية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: بوحو موسى .

شرقا: بوحو موسى. 

جنوبا: ممر .

غربا: ورثة احلاج امحمد.

طالب التحفيظ السيد: بشرى مسني بنت محمد.

مطلب رقم 41009 - 11 

اسم امللك : بوجمعة.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة زايو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 49 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.

اجملاورون:

شماال: دحمان ميمون .

شرقا: شارع. 

جنوبا: شارع .

غربا: دحمان محمد.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر بوجمعة بن بوزيان.

مطلب رقم 41011 - 11 

اسم امللك : اذبير1.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 05 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 41012 - 11 . 

جنوبا: ورثة بوجدادي عالل

غربا: ورثة بوبعوص ميمون.

طالب التحفيظ السيد : محمد اذبير بن ادريس.

مطلب رقم 41012 - 11 

اسم امللك : اذبير2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 05 س.
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نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: حسن الهواري. 

جنوبا: ورثة بوجدادي عالل .

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41011 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: اذبير ميمون بن ادريس.

مطلب رقم 41014 - 11 

اسم امللك : عبد القادر1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 71 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: اقوضاض مصطفى. 

جنوبا: امليري اخملتار،امليري محمد.

غربا: الرسم العقاري 63878 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة : عائشة املالحي بنت الطيب ومن معها.

مطلب رقم 41015 - 11 

اسم امللك : البركة.

موقعه: مدينة الناظور ، حي براقة ابنعيساتا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 92 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: امحمد اوراغ.

جنوبا: ورثة ازيرار محمد.

غربا: الرسم العقاري عدد 58310 - 11 .

طالب التحفيظ السيد : جمعة معاشو بنت ادريس.

مطلب رقم 41019 - 11 

اسم امللك : االسروتي5.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة ميضار.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 82 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال: ورثة الطاهري محمد.

شرقا: ممر.

جنوبا: طريق.

غربا: ورثة عبد السالم اعالل حدو.

طالب التحفيظ السيد: محمادي االسروتي بن عياد.

مطلب رقم 41020 - 11 

اسم امللك : اوالد تخلفت.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 ار 17 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: احمد املوساوي ومن معه.

شرقا: اوفقير. 

جنوبا: اوكويس عبد الكرمي ومن معه 

غربا: مصطفى جياللي.

طالب التحفيظ السيد : عبد القادر بربعني بن عمروش ومن معه.

مطلب رقم 41023 - 11 

اسم امللك : عبد القدوس.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 11 س

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: مصطفى بوطاب.

جنوبا: طريق.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد: عبد القدوس مشكليط بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 41025 - 11 

اسم امللك : حياة .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ار 60 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وبنايتني مكونتني 

من سفلي ومسبح وجب وحديقة وكراج.

اجملاورون:

شماال: ورثة قيلولي بومديان

شرقا: طريق.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 22775 - 11 .

غربا: محمد مبروك الشاوش.

طالب التحفيظ السيد: حياة ايدمي بنت محمد.

مطلب رقم 41026 - 11 

اسم امللك : اصديق.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 س

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.

اجملاورون:

شماال: بوشواري عمر.

شرقا: بندادة مولود.

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد: محمد اصديق بن محمد.

مطلب رقم 41028 - 11 

اسم امللك : فالح .

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 35 س

نوعه: أرض عارية يخترقها جدار.

اجملاورون:

شماال: شوقي احلسني.

شرقا: طريق.

جنوبا: سمير بوزين.

غربا: الرسم العقاري عدد 49390 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: لبنى الفالح بنت شعيب ومن معها.

مطلب رقم 41030 - 11 

اسم امللك : القمر.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 03 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني وشرفة وملحق.

اجملاورون:

شماال: القضاوي عبد الواحد.

شرقا: ورثة القضاوي الطاهر.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ السيد : ميمون فضالوي بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 41031 - 11 

اسم امللك : اعاشي 10.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 41032 - 11 . 

جنوبا: احمد بندادة .

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40918 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: أعاشي ربيع بن ميلود ومن معه.

مطلب رقم 41032 - 11 

اسم امللك : اعاشي9.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 47 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق و ملحق.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40912 - 11 . 

جنوبا: بلعنو احمد.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41031 - 11 

طالب التحفيظ السيد : اعاشي ربيع بن ميلود ومن معه.

مطلب رقم 41033 - 11 

اسم امللك : ثانوية بني شيكر القطعة 3 .

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 ار 64 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وملعب كرة السلة.

اجملاورون:

شماال: ثانوية بني شيكر.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 41034 - 11 .

جنوبا: ممر.

غربا: ثانوية بني شيكر.

طالب التحفيظ السيد: مندوب أمالك الدولة الناظور.

مطلب رقم 41035 - 11 

اسم امللك : ثانوية بني شيكر القطعة 6.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 18 ار .

نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي متفرع. .

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ثانوية بني شيكر.

غربا: ملك الغير.

طالبة التحفيظ السيدة : مندوب أمالك الدولة الناظور.

مطلب رقم 41036 - 11 

اسم امللك : بوجن.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة ميضار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 03 س.



3075 عدد 1124 - 23 ذوالقعدة 1441 )15 يوليو 2020(

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني وملحق.

اجملاورون:

شماال: علي اوراغ.

شرقا: الرسم العقاري عدد 44716 - 11 . 

جنوبا: الشارع. 

غربا: العرقوبي احمد ومن معه.

طالبة التحفيظ السيدة : محمد بوجن بن محمد.

مطلب رقم 41038 - 11 

اسم امللك : مزالسي1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 هــ 13 آر 89 س

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 41041 - 11 وممر.

جنوبا: عبد اهلل بوكالة.

غربا : الرسم العقاري عدد 52434 - 11 والرسم العقاري عدد 55401 - 11 ..

طالب التحفيظ السيد: نزيهة مزالسي بنت العربي ومن معه.

مطلب رقم 41039 - 11 

اسم امللك : مزالسي 3 .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 12 ار 86 س.

نوعه: أرض عارية بها أشجار اخلروب.

اجملاورون:

شماال: ورثة جرموني اخملتار.

شرقا: درفة احلسني .

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: طلحة محمادي،وممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد: نزيهة مزالسي بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم 41049 - 11 

اسم امللك : حمادة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، حي سوريا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 أر 56 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: املنصوري محمد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 . 

جنوبا: بوعيسى شاوش ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: زنقة.

طالبة التحفيظ السيدة: فتيحة شايب بنت بوجمعة ومن معها.

مطلب رقم 41131 - 11 

اسم امللك : بوتخريط.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أركمان، احملل املدعو دوار أوالد يخلف.

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 16 أر 44 س.

القطعة األولى:

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 أر 66 س.

نوعها: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: أينزار فاطمة.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: ورثة طيبي أحمد.

غربا: ورثة أحمد حدو.

القطعة الثانية:

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 أر 78 س.

نوعها: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: أينزار فاطمة.

شرقا: الرسم العقاري عدد 64789 - 11 .

جنوبا: ورثة طيبي أحمد.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: احلسن بوتخريط بن احميدان.

مطلب رقم 41132 - 11 

اسم امللك : الصباني.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار، حي املصلى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 أر 33 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: الرشيدي أحمد.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 42854 - 11 . 

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: أحمد الصباني بن محمد بن عبد اهلل.

مطلب رقم 41140 - 11 

اسم امللك: الدوكاغ 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو بني وكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:2 هكتار 11 آر 07 س.

سفلية  بناية  منها  وبجزء  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض  نوعه: 

ويخترقها ممر خاص وخط كهربائي منخفض التوتر وعمود كهربائي.
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اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة الطيب خلضر.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 41141 - 11 .

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : جالل الضعيف بن عبد القادر.

مطلب رقم 41142 - 11 

اسم امللك : العسراوي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 95 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: عسراوي سليمة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

التحفيظ  - 11 ومطلب   59614 العقاري عدد  والرسم  جنوبا: حسن 

عدد 3941 - 11 .

غربا: عسراوي فتيحة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيدة: فاضمة العسراوي بنت قدور.

مطلب رقم 41143 - 11 

اسم امللك : تعمرتي.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 31 س.

نوعه: أرض بها بناية سفلية قدمية.

اجملاورون:

شماال: ورثة عزاوي أحمد.

شرقا: ورثة عزاوي أحمد.

جنوبا: مشروع زنقة.

غربا: ورثة مسعودي.

طالب التحفيظ السيد: محمد شكري بن عمرو.

مطلب رقم 41149 - 11 

اسم امللك: الغالي 3.

املدعو  احملل  محند،  أوالد  اوكيل  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

لغريدك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 40 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املرابط سعيد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 41155 - 11 و ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: ممر ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: مصطفى القادري ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: محمد الغالي بن أحمد.

مطلب رقم 41152 - 11 

اسم امللك: الغالي 4.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 5 آر 05 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: احلاج محمد شينتاو ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: مشروع زنقة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: مسلك عمومي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: محمد الغالي بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 41153 - 11 

اسم امللك : سيدي إبراهيم.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو دوار سيدي إبراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 79 آر 22 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: وعلي محمد.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: ورثة دعيرك أمحمد.

غربا: وعلي محمد وورثة ملوكي أحمد.

طالب التحفيظ السيد: جالل حليمي بن عمرو.

مطلب رقم 41154 - 11 

اسم امللك : سيدي إبراهيم 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو دوار سيدي إبراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: وعلي محمد ومسلك عمومي.

شرقا: وعلي محمد.

جنوبا: ورثة دعيرك أمحمد.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: جالل حليمي بن عمرو.

مطلب رقم 41155 - 11 

اسم امللك : الغالي 5.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني اوكيل أوالد محند، احملل املدعو لغريدك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 16 س.
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نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املرابط سعيد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: ممر ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: ممر ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41149 - 11 ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: البشير الغالي بن محمد.

مطلب رقم 41158 - 11 

اسم امللك : بنموسى 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو مزارع بويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 10 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 28972 - 11 .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 41157 - 11 .

جنوبا: الطريق.

غربا: الرسم العقاري عدد 22521 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: عماد الدين بنموسى بن احلسن.

مطلب رقم 41159 - 11 

اسم امللك : أكرم.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 01 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: أكشيش عبد القادر.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: شناك أمل.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: محمد بن دودوح بن عبد الرحمان ومن معه.

مطلب رقم 41163 - 11 

اسم امللك : اية 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 99 س.

علويني  وطابقني  سفلي  من  مكونة  األولى  بنايتان  بها  أرض  نوعه: 

والثانية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة.

جنوبا: فاطمة زعدوكي وممر.

غربا: فايدة ميمونت وملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: أحمد زعدوكي بن محمادي.

مطلب رقم 41170 - 11 

اسم امللك : بوزردة.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة أمجاو، احملل املدعو دوار شماللة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 ار 17 س.

نوعها: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: ورثة ميمون.

جنوبا: ورثة شماللي.

غربا: ورثة عبد اهلل اشلحي.

طالب التحفيظ السيد: محمد احلضراوي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 41172 - 11 

اسم امللك : يحياوي.

موقعه: مدينة الناظور، حي اربوز أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 04 س.

نوعها: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون: 

شماال: أوسار.

شرقا: أوسار يامنة.

جنوبا: ممر.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: ميمون يحياوي بن أحمد.

مطلب رقم 41182 - 11 

اسم امللك : عماري 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 3 هكتار 47 آر 65 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 3519 - 11 .

شرقا: الرسم العقاري عدد 66779 - 11 .

جنوبا: بوية حسن.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 36945 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: محمد عماري بن محمد.

مطلب رقم 41185 - 11 

اسم امللك: الريحاني.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة زايو، احلي اجلديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 69 س.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة وجلول عبد الغني ومطلب التحفيظ عدد 5410 - 11 .

شرقا: عدرة أحمد ومطلب التحفيظ عدد 5410 - 11 .

جنوبا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 5410 - 11 .

غربا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 5410 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: محمد الريحاني بن عمرو.

مطلب رقم 41187 - 11 

اسم امللك: اصديق 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو بويلغمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 00 س.

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: محمد سيغاوي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

جنوبا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

غربا: أحمد سيغاوي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز اصديق بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 41191 - 11 

اسم امللك: البركة 3.

حوز  حتبوت  املدعو  احملل  شيكر،  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

مبزارع هيذون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 7 أر 47 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرآب وبئر.

شماال: زنقة.

شرقا: أوراع عمر.

جنوبا: فتحي هشام ولقصير عيسى.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: امحمد قندوسي بن عبد القادر. 

مطلب رقم 41193 - 11 

اسم امللك: أوالد بوطيب الفوقاني.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 25 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: مسعودي يوسف.

شرقا: زنقة.

جنوبا: حجاري محمد.

غربا: ورثة أزدي موسى.

طالب التحفيظ السيدة: جناة حجاري بنت أحمد.

مطلب رقم 42806 - 11 

اسم امللك: طهري 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 15 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية.

اجملاورون:

شماال: عبد القادر زرباك.

شرقا: زنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: ورثة طاهري محمد.

طالب التحفيظ السيد: املصطفى طهري بن مزيان. 

مطلب رقم 43238 - 11 

اسم امللك: التجاني 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو الكشاضية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 20 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 50837 - 11 .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43239 - 11 . 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 43241 - 11 .

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: بادي التجاني بن أحمد.

مطلب رقم 43239 - 11 

اسم امللك: التجاني 3.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو الكشاضية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 21 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 50837 - 11 .

شرقا: ورثة أحمد بادي.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 43240 - 11 .

غربا: مطلب التحفيظ عدد 43238 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: بادي التجاني بن أحمد.

مطلب رقم 43240 - 11 

اسم امللك: التجاني 4.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو الكشاضية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 20 س.

نوعه: أرض عارية.
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اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 43239 - 11 .

شرقا: ورثة أحمد بادي.

جنوبا: ورثة تعدو.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 43241 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: بادي التجاني بن أحمد.

مطلب رقم 43241 - 11 

اسم امللك: التجاني 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو الكشاضية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 22 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 43238 - 11 .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 43240 - 11 .

جنوبا: ورثة تعدو.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: بادي التجاني بن أحمد.

مطلب رقم 43227 - 11 

اسم امللك: ازدوفال 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 20 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة حمو تهامي.

شرقا: زنقة.

جنوبا: ورثة حمو تهامي.

غربا: توفيق سالم والرسم العقاري عدد 63461 - 11 .

طالب التحفيظ السيد: سعيد ازدوفال بن مصطفى.

اصالح خطا - يتعلق بامللك ذي املطلب عدد 4096/ن 

الواقع بإقليم الناظور، دائرة قلعية قبيلة بني بويفرور، 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 3543 بتاريخ 24-09-1980

 بدال من: 

نشراعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1121 بتاريخ 24 

يونيو 2020

اقرأ :

 نشر اعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 379 بتاريخ 05 

ابريل 2006

والباقي بدون تغيير

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى" الدرقاوي2" 

ذي املطلب عدد 41192 - 11 الواقع بإقليم الناظور، جماعة راس 

املاء ، احملل املدعو: حي املسيرة، والذي نشرت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063 بتاريخ 15-05-2019

بدال من :

طالبا التحفيظ:

سمير مدغري بن محمد

درقاوي محمد بن مصطفى مناصفة بينهما 

اقرأ

طالبا التحفيظ : 

سمير مدغري بن محمد بنسبة 4/1

درقاوي محمد بن مصطفى بنسبة 4/3

والباقي بدون تغيير

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى "حسام"

ذي املطلب عدد 33584 - 11 الواقع بإقليم الناظور، جماعة 

احدادن والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 899 بتاريخ 23-03-2016

بدال من :

طالب التحفيظ : حسن بنسعدية بن العربي

اقرأ :

طالب التحفيظ : شركة بنسعدية )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

بواسطة ممثلها القانوني السيد حسن بنسعدية بن العربي

والباقي بدون تغيير

   احملافظ على األمالك العقارية بالناظور 

                 البشر دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44155 - 12

اسم امللك : " امل الدولة"

موقعه : بلدية تيط ملبل 

مساحته : 76 ار 89 س. 

نوعه : طريق عمومية. 

اجملاورون: 

شماال: الرسوم العقارية 23311/49 – 28349/49 – 59580/س  

جنوبا: شارع البساتني ممر عرضه 30 متر ورسم عقاري 172844 - 12،

شرقا: الرسم العقاري عدد 250251 - 12 ،

غربا: طريق رقم 87 عرضه 20 متر،

طالب التحفيظ: الدولة – امللك اخلاص- : 
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مطلب رقم 44236 - 12

اسم امللك : " احلبل"

موقعه : جماعة سيدي اجملاطية اوالد طالب. 

مساحته : 1 ه 12 ار 63 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: طريق عرضها 5 امتار يليها الرسم العقاري عدد 4237/48، 

جنوبا: الرسوم 277677 - 12 - 4238/49 ،

شرقا :الرسمني العقارين عدد 203553 - 12 – 195745 - 12،

غربا: طريق يليها الرسوم العقارية عدد 5046/48 – 276187 - 12 وورثة 

احلاج حلالسيل ،

طالبوا التحفيظ: 

1 -  عبد اللطيف جرفاوي بن محمد بن احمد. بنسبة 34/105

2 -  فاطمة جرفاوي بنت محمد بن احمد. بنسبة 17/105

3 -  الشعيبية جرفاوي بنت محمد بن احمد. بنسبة 17/105

4 -  فتيحة جرفاوي بنت محمد بن احمد. بنسبة 17/105

5 -  رباب جرفاوي بنت محمد بن محمد بنسبة 10/105.

6 -  مرمي جرفاوي بنت محمد بن محمد. بنسبة 10 /105.

مطلب رقم 44205 - 12

اسم امللك : " قنيطرة 8"

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي النصر 2 

مساحته :93 سنيار. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: غير معروف ، 

جنوبا: غير معروف ،

شرقا :غير معروف ،

غربا: غير معروف ،

طالب التحفيظ: حوري اسماعيل بن املعطي

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

                 طارق اشتوي

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 5104 - 16

اسم امللك : " فدان تيرست احلوض ". 

موقعه : دارسة واملاس جماعة حودران ايت ازوغر. 

وقع حتديده في : 20/07/1994.

في  س   40 آ   42 هـ   05 العقاري:  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

قطعتني .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعةاالولى:

شماال : ناجي احلسني.

شرقا : ورثة اكلموس حمادي ، امصغر العربي.

جنوبا : سعودي التهامي. .

غربا : الناجي احلسني.

القطعة الثانية:

شماال : امصغر احلاج العربي.

شرقا : املسجد ، الطريق.

جنوبا : ناجي احلسني.

غربا : امصغر محمد.

طالب التحفيظ : ادنون قسو ومن معه.

مطلب رقم 5770 - 16 

اسم امللك : " فدان الطيبي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت ابكر ايت اسليمان.

وقع حتديده في : 16/08/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 هـ 73 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اسليمان العربي ، اسليمان عالل.

شرقا : اسليمان عالل ، مبارك بن عقة.

جنوبا : عبو محمد.

غربا : حلسن بن محمد ، مطلب 32817 - 16 ، الطريق.

طالب التحفيظ : لغنان جمعة ومن معها.

مطلب رقم 11610 - 16 

اسم امللك : " فدان بوتلزازت ". 

ايت  ايت خالد  دوار  الطلبة  دائرة اخلميسات جماعة مجمع   : موقعه 

حماد.

وقع حتديده في : 24/11/2003.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 24 آ 30 س .

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 21006ر.

شرقا : امللك الغابوي.

جنوبا : امحمد اسماعيلي ، الطريق.



3081 عدد 1124 - 23 ذوالقعدة 1441 )15 يوليو 2020(

غربا : الطريق ، السماعيلي امحمد.

طالب التحفيظ : السماعلي امليلودي بن بوعبيد.

مطلب رقم 13653 - 16 

اسم امللك : " فدان حمادي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي لغندور دوار ايت حمو الصغير. 

وقع حتديده في : 25/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 آ 00 س .

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بوعزاوي محمد.

شرقا : ورثة حلدادوة معطي.

جنوبا : الطريق..

غربا : الرسم العقاري 33182 - 16 .

طالب التحفيظ : البركي احمد بن محمد.

مطلب رقم 14616 - 16 

اسم امللك : " فدان طاش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 09/08/2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 32 آ 30 س .

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : احلاج حسن الريفي.

شرقا : احلاج حسن الريفي.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسمني العقاريني 39305 - 16 ، 7681 - 16 .

طالب التحفيظ : ملراني سيدي محمد بن موالي احلسن.

مطلب رقم 15611 - 16 

اسم امللك : " مبروكة ". 

موقعه : مدينة اخلميسات زنقة ابن رشد. 

وقع حتديده في : 03/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ 02 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 66284 - 16 ، 18899 - 16 .

شرقا : الرسم العقاري 66284 - 16 ، الزنقة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الرسمني العقاريني 57294 - 16 ، 18899 - 16 .

طالب التحفيظ : املنصوري محمد بن مولود.

مطلب رقم 22996 - 16 

اسم امللك : " فدان القيطنة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مصغرة دوار ايت والل.

وقع حتديده في : 15/06/2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 23 آ 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عجيجتي بوشتة ، بوخرطة عبد اهلل ومن معه.

شرقا : مطلب 23001 - 16 ، كريني حلسن ، الطريق .

جنوبا : بوخرطة عبد اهلل ومن معه.

غربا : مطلب 22973 - 16 .

طالب التحفيظ : حبيبة بوخرطة بنت خشان.

مطلب رقم 36618 - 16 

اسم امللك : " فدان املشة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف . 

وقع حتديده في : 27/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 34 آ 38 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 36544 - 16 .

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 2973 - 16 .

غربا : ممر ، الرسم العقاري 68676 - 16 .

طالب التحفيظ : حجو الطاهري بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم 36656 - 16 

اسم امللك : " الفتح 515 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة. 

وقع حتديده في : 28/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي .

اجملاورون : 

شماال : باعطي حلسن .

شرقا : فرشي اجلياللي.

جنوبا : الزنقة .

غربا : مطلب 38207 - 16 .

طالب التحفيظ : رابحة شكوك بنت علي .

مطلب رقم 36943 - 16 

اسم امللك : " فدان الرمل ". 

موقعه : دائرةاخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت دحمان. 

وقع حتديده في : 29/07/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 76 آ 48 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة داودي مولود ، لغنان بوعزة ، مطلب 15615 - 16 ، لغنان 

بنعلي واجلياللي.

شرقا : الرسم العقاري 9291 - 16 

جنوبا : مطلب 36837 - 16 .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عالي صالي بن محمد.

مطلب رقم 36961 - 16 

اسم امللك : " مدرسة ايت عمر ". 

موقعه : دارسة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عياش. 

وقع حتديده في : 23/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15 آ 79 س.

نوعه : مؤسسة تعليمية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : جورج محمد بن اجلياللي.

جنوبا : الطريق .

غربا : الطريق ، اوحدوش محمد.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 37273 - ر

اسم امللك : " سيغاو ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت سيدي العربي.

وقع حتديده في : 21/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 29 هـ 84 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد.

شرقا : الواد.

جنوبا : طالب التحفيظ ، الرسم العقاري 66872 - 16 .

غربا : الرسم العقاري 66872 - 16 .

طالب التحفيظ : حبيبة بوحرطان بوعزة بن احمد ومن معها.

مطلب رقم 38196 - 16 

اسم امللك : " النصر 957 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية النصر.

وقع حتديده في : 29/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 82 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابقني اثنني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خلوقي فاطمة.

شرقا : ورثة بنعيسى الغرباوي.

جنوبا : الزنقة.

غربا : بوحلكوك زينب.

طالب التحفيظ : احمد عبد الهادي بن حمو.

مطلب رقم 38294 - 16 

 ." F 269 اسم امللك : " بقعة

موقعه : مدينة اخلميسات ضاية نزهة.

وقع حتديده في : 21/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 69 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بنعيسى حلسن.

شرقا : اخلالدي محمد .

جنوبا : بنعيسى مصطفى.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : ناهي مبارك بن بوشعيب.

مطلب رقم 38314 - 16 

اسم امللك : " مدرسة ايت بن بوزيان ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت ايخلف.

وقع حتديده في : 11/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16 آ 35 س.

نوعه : مؤسسة تعليمة.

اجملاورون : 

شماال : منان عقا عزيزي.

شرقا : املو احمد ازروال ، الطريق.

جنوبا : املو احمد ازروال .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

اعالنني جديدين عن انتهاء التحيد

مطلب رقم 4273 - 16 

امللك املسمى : " فدان املرسة 2 ".

الكائن بدائرة واملاس جماعة املعازيز ايت ازباير ايت بوشليفن .

طالب التحفيظ : انصاري حلسن بن محمد.
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وقع حتديده في : 27/05/1991.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4310 

مؤرخة في 07/06/1995.

مطلب رقم 29842 - 16 

امللك املسمى : " بوطويل ".

ايت  ايت حمي  دوار  الغندور  اخلميسات جماعة سيدي  بدائرة  الكائن 

بوبكر.

طالب التحفيظ : جنيب الكرتيلي بن العياشي.

وقع حتديده في : 03/09/2015.

 906 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  ان 

مؤرخة في 11/05/2016.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات    

عز الدين شاكر     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 38634 -  18 

إسم امللك : " احلامض " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد رحو.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار الزيتون وبئر. 

مساحته : 03هـ 32آر 54س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38633/18، الرسم العقاري 5327/د؛

جنوبا : ورثة شمسي دحو، مطلب التحفيظ 1113/ت؛

شرقا : الرسم العقاري 33731/18؛

غربا : الرسم العقاري 5132/د، الطريق.

طالب التحفيظ : بوشعيب فاخوري بن احلاج عبد السالم. 

مطلب رقم 38645 -  18 

إسم امللك : " ملك غيتة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد محمد بن قاسم.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار مثمرة ، ومرآب وبئر. 

مساحته : 18آر 20س.

اجملاورون : 

شماال : لعتر عزيز بن الكبير؛

جنوبا : الرسم العقاري 51140/18؛

شرقا : الطريق؛

غربا :الرسم العقاري 51140/18، البوشتاوية مقبور بنت محمد.

طالب التحفيظ :غيتة لعتر بنت الكبير. 

مطلب رقم 38696 -  18 

إسم امللك : " بالد ولد الداوي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 36آر 08س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38678/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 86750/س؛

شرقا : الرسم العقاري 86750/س؛

غربا : مطلب التحفيظ 468/18.

طالب التحفيظ :أحمد مستور بن بوعزة ومن معه. 

مطلب رقم 39146 -  18 

إسم امللك : " جنان الشارف " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 13آر 07س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 9003/18؛

جنوبا : ورثة وضيح بوشتى، والغزواني؛

شرقا : ورثة محمد بن املعطي، ورثة وضيح بوشتى والغزواني؛

غربا :لبان احلاج امليلودي.

طالب التحفيظ :صالح لبان بن امليلودي. 

مطلب رقم 39245 -  18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار مختلفة. 

مساحته : 36آر 04س.

اجملاورون : 

شماال : مطلبا التحفيظ 39161/18، 39247/18؛

جنوبا : ورثة قربال صالح بن امليلودي؛

شرقا : ورثة فنيش أحمد؛

غربا : الرسم العقاري 28897/18.

طالب التحفيظ :النهضى مسكني بن أحمدومن معه. 

مطلب رقم 52682 -  18 

إسم امللك : " ملك الهران " .

موقعه :مدينة خريبكة حي قدور باحلاج.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 48س.
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اجملاورون : 

شماال : عطفان محمد؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري 51800/18، العرشي امحمد ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ :امحمد الهران بن عبد الكبير. 

مطلب رقم 52691 -  18 

إسم امللك : " احلوض محمد" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 22آر 11س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري 43922/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 52693/18؛

غربا : مطلب التحفيظ 52697/18.

طالب التحفيظ :توفيق محمد بن امحمد. 

مطلب رقم 52701 -  18 

إسم امللك : " أرض سعاد " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة تشرافت دوار اجلريات.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 07آر 25س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 34050/18، زين الدين احلاج؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة ولد احمد؛

غربا :زين الدين احلاج.

طالب التحفيظ : سعاد نشاط بنت بوعزة. 

مطلب رقم 52713 -  18 

إسم امللك : " بياضي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار الشرفاء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 17آر 11س.

اجملاورون : 

الشرقي  احلاج  التهامي،  بن  القادر  عبد  احلاج  اللوسي  ورثة   : شماال 

حريبة؛

جنوبا : دومة محمد بن العربي؛

شرقا : ورثة احلاج احملجوب لبشير؛

غربا :مطلب التحفيظ 38882/18.

طالب التحفيظ :عبد اهلل دومة بن العربي. 

مطلب رقم 52731 -  18 

إسم امللك : " الكناني " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار املراهنة .

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02هـ 41آر 56س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 32783/18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 2663/ت؛

شرقا : الرسوم العقارية 45449/18، 45484/18، 50113/18؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : الكناني عبد احلميد بن امليلودي. 

مطلب رقم 52732 -  18 

إسم امللك : " كدية فاطمة " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة بني بتاو دوار أيت العسري.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 51آر 75س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الوافي محمد بن مبارك؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 25125/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 25139/18؛

غربا : مطلب التحفيظ 25129/18.

طالب التحفيظ :عزالدين موهب بن بوعزة ومن معه. 

مطلب رقم 52733 -  18 

إسم امللك : " احلمرية " .

موقعه :دائرة واي زم جماعة أوالد فنان دوار العراية.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02هـ 36آر 43س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 52734/18؛

شرقا : الطريق؛

غربا : حداوي الطاهر.

طالب التحفيظ : الطاهر حداوي بن احلاج بن بخوش. 
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مطلب رقم 52734 -  18 

إسم امللك : " احلمرية " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار العراية.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02هـ 36آر 23س.

اجملاورون : 

شماال : حداوي الطاهر، مطلب التحفيظ 52733/18؛

جنوبا : ورثة الهينوني احلاج الكتاني، ورثة لغريب عبد القادر؛

شرقا : الطريق؛

غربا :مطلب التحفيظ 33807/18.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم حداوي بن احلاج بن بخوش . 

مطلب رقم 52862 -  18 

إسم امللك : " ملك صقل " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسس دوار أوالد بوعزة بن قاسم.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي ،أشجار الزيتون. 

مساحته : 19آر 30س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38989/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 46128/18؛

شرقا : الرسم العقاري 46128/18؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : أحمد صقل بن محمد. 

مطلب رقم 52899 -  18 

إسم امللك : " دار خدوج " .

موقعه :مدينة خريبكة دوار أوالد الشيخ علي.

نوعه : دار للسكنى من سفلي . 

مساحته : 45س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري72614/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 53837/18؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري 53385/18.

طالب التحفيظ : قساف خدوج بنت صالح. 

مطلب رقم 52914 -  18 

إسم امللك : " ملدرك " .

موقعه :مدينة خريبكة دوار اوالد أحمد.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 79س.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 34453/18، 43345/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 16723/18؛

شرقا : الرسم العقاري16723/18؛

غربا : الرسم العقاري 31242/18.

طالب التحفيظ : الرافة ملدرك بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52915 -  18 

إسم امللك : " حي السالم " .

موقعه :مدينة خريبكة حي السالم.

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح. 

مساحته : 55س.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 13289/18، 6508/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 53976/18؛

شرقا : الرسم العقاري 31504/18؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : الشرقاوي خديجة بنت محمد .

مطلب رقم 29319 -  18 

إسم امللك : " كركور الطلبة " .

موقعه :مدينة خريبكة دوار أوالد أحمد.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي. 

مساحته : 05آر.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 18675/18، الدريوش امليلودي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 29318/18، كندر عالل؛

شرقا : بوزهيد احلاج بن محمد؛

غربا : ورثة احلاج عبد السالم.

طالب التحفيظ :حلرش امحمد بن املعطي. 

مطلب رقم 38818 -  18 

إسم امللك : " بقعة أرضية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد مسعود.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 80س.

اجملاورون : 

شماال : العيدي املعطي بن محمد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 11538/18؛

شرقا : العيدي املعطي بن محمد ؛

غربا : الرسم العقاري 35459/18، مطلب التحفيظ 14412/18.

طالب التحفيظ : عبد الصمد اكريران بن محمد. 
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مطلب رقم 39018 -  18 

إسم امللك : " ملك املولودية " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار الروامش.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

مساحته : 98آر 67س.

اجملاورون : 

القطعة األولى:

شماال : الرسمني العقاريني 84789/18، 86189/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 85713/18؛

شرقا : ورثة الزايدي بوعزة؛

غربا :الطريق.

القطعة الثانية :

شماال : الرسم العقاري 84790/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 84726/18؛

شرقا : الطريق؛

غربا :الواد.

طالب التحفيظ : املولودية الزايدي بنت زعرور.

مطلب رقم 39021 -  18 

إسم امللك : " الهناء 6" .

موقعه :مدينة حطان حي الهناء.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 84 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39020/18، صالح ملهودر؛

جنوبا : ورثة الذهبي؛

شرقا : مخليصي محمد؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : رشيد مفتخر بن محمد. 

مطلب رقم 39111 -  18 

إسم امللك : " أرض البركة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار أوالد الصغير.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 03هـ 00آر 75س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عتيقي احلاج صالح؛

جنوبا : نوري احلسني، ورثة طراشي احلاج العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ 30778/س؛

غربا :ورثة زعيوط محمد بن العربي.

طالب التحفيظ : محمد وفيق بن محمد. 

مطلب رقم 52699 -  18 

إسم امللك : " ملك فاطنة " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة بني زرنتل دوار آيت الشكدالي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 80آر 64س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الضاوي مها ، ورثة ايت الهامس؛

شرقا : ورثة أحمد بن زياد؛

غربا :حبيبي أحمد.

طالب التحفيظ : عبد النباوي فاطنة بنت أحمد. 

مطلب رقم 52718 -  18 

إسم امللك : " ملك سامية واكرام" .

موقعه : مدينة وادي زم زنقة سوق االثنني.

نوعه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 01آر 20س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 9299/18،فضلي نعيمة؛

جنوبا : بلعسرية فاطمة؛

شرقا : ورثة العربي السعيدي، الطريق؛

غربا :ورثة بيهون محمد.

طالب التحفيظ : سامية الطائع بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 52749 -  18 

إسم امللك : " ملك أيوب" .

موقعه :مدينة أبي اجلعد حي النهضة.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 60س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري 50258/18؛

غربا : اجباري فاطنة.

طالب التحفيظ : أيوب مزكوري بن عبد الغاني. 

مطلب رقم 52793 -  18 

إسم امللك : " أرض اخلير" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 53آر 08س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة جمعاوي صالح؛

جنوبا : ورثة فتاح بنداود؛

شرقا : الطريق؛

غربا : قرواني مصطفى بن حمو.

طالب التحفيظ : املعطي جمعاوي بن الطيبي. 
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مطلب رقم 52794 -  18 

إسم امللك : " كدية الدشيرة " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة عني قيشر دوار أوالد داود.

وطابق  سفلي  من  وسكن  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

علوي ومرآب وثالثة آبار،وحوض للماء. 

مساحته : 94آر 88س.

اجملاورون : 

مرتبط  مصطفى،  حلميدي  فاطنة،  اجباري  البشير،  عبادة   : شماال 

محمد؛

جنوبا : البحراوي محمد بن صالح؛

شرقا : ورثة آيت بوزكري بن حمو، الرسم العقاري 53051/18؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : الكبير حاكيمي بن احلاج محمد. 

مطلب رقم 52839 -  18 

إسم امللك : " ملك جهراني" .

موقعه :مدينة أبي اجلعد زنقة عبد القادر الشرقاوي.

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح. 

مساحته : 67س.

اجملاورون : 

شماال : الغضبان محمد؛

جنوبا : لطفي جنية، حوجر كرمية؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الغزالي زهرة، الزنقة.

طالب التحفيظ : محمد جوهراني بن السائح ومن معه. 

مطلب رقم 52863 -  18 

إسم امللك : " بياضي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بولنوار دوار املساعدة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 84آر 08س.

اجملاورون : 

شماال : محمد سربوتي؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ديواني احلاج صالح؛

غربا : معدي الكبير، ابراهيم بن حمادي.

طالب التحفيظ : سيف الدين بوفقير بن املصطفى. 

 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "دار بخاخ ".

موضوع مطلب التحفيظ رقم 37686 - 18 الذي أدرجت  

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميـة عدد912 

املـؤرخة فـي 22 يونيو2016 ونشر إعالن  عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 946 بتاريخ 15 فبراير 2017.

عوضا عـن : 

طالبوا التحفيظ السادة :

-  سعيد بخاخ بن أحمد بنسبة 14/104؛

-  مباركة بخاخ بنت احلفيان بنسبة 13/104؛

-  فاطمة بخاخ بنت أحمد بنسبة 07/104؛

-  حسن بخاخ بن أحمد بنسبة 14/104؛

-  عبد اهلل بخاخ بن أحمد بنسبة 14/104؛

-  املصطفى بخاخ بن أحمد بنسبة 14/104؛

-  عبد العزيز بخاخ بن أحمد بنسبة 14/104؛

-  ابراهيم بخاخ بن أحمد بنسبة 14/104؛

اقرأ : 

-  سعيد بخاخ بن أحمد بنسبة 68/624؛

-  مباركة بخاخ بنت احلفيان بنسبة 78/624؛

-  فاطمة بخاخ بنت أحمد بنسبة 34/624؛

-  حسن بخاخ بن أحمد بنسبة 68/624؛

-  عبد اهلل بخاخ بن أحمد بنسبة 68/624؛

-  املصطفى بخاخ بن أحمد بنسبة 68/624؛

-  عبد العزيز بخاخ بن أحمد بنسبة 68/624؛

-  ابراهيم بخاخ بن أحمد بنسبة 68/624؛

-  امحمد بن صالح بنسبة 104/624؛

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تغيير اسم عقار محفظ

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

للمخابرة  اقامته  اجلاعل محل  القادر  بن عبد  احلاج مؤمن  السيد  أن 

بالرقم 13 النقطة الكلمترية 1.5 طريق الدارالبيضاء مدينة خريبكة 

 " 7E طلب أن يعطي من اآلن فصاعدا للملك املدعو : " الهدى جتهيز

رسمه العقاري رقم 31997 - 18 الكائن مبدينة خريبكة االسم اآلتي 

" أرض اخلير".

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

عبد الكرمي بوسيف    

محافظة تطوان

مطلب رقم 12841 - ط.ت

إسم امللك: "م م غ 46 غمارة ".

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اجلبهة ، جماعة ووزكان ، احملل املدعو: 

سوق ووزكان ، 

تاريخ التحديد: 24 فبراير 2017

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 هـ 47 ار 07 س.

نوعــه: أرض بها عدة بنايات تتكون من قطعتني:
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القطعة األولى:
اجملاورون:

شماال: امحمد اجنار سعيد ، أحمد وعمر اوالد 
علي ، عاقل الشمالي

شرقا: الطريق
جنوبا : رسم عقاري عدد: 50387/19

غربا: ورثة كجدوح أحمد،
القطعة الثانية:

اجملاورون:
شماال: مدرسة

شرقا: سيدي احمد بن عياد
جنوبا : سيدي احمد بن عياد

غربا: الطريقطالبة : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 44745 - 19
إسم امللك: "امهاز ".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة بنقريش ، احملل املدعو: امهاز 
تاريخ التحديد: 23 سبتمبر 2016

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 هـ 77 ار 36 س.
نوعــه: أرض غابوية تتكون من ثالث قطع:

القطعة األولى:
اجملاورون:

شماال: امللك الغابوي
شرقا: الطريق
جنوبا : خندق

غربا: الدولة امللك اخلاص
القطعة الثانية:

اجملاورون:
شماال: خندق
شرقا: الطريق

جنوبا : ممر
غربا: الدولة امللك اخلاص

القطعة الثالثة:
اجملاورون:

شماال: ممر 
شرقا: الطريق
جنوبا : خندق

غربا: الدولة امللك اخلاص
طالبة : اجلماعة الساللية بوخالد الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 19817 - 19
إسم امللك: "جماعة تيميزار ".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان، جماعة بني ليث 
تاريخ التحديد: 28 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 هـ 63 ار 52 س.
نوعــه: أرض بها مدرسة وبجزء منها نباتات طبيعية وأشجار الزيتون

اجملاورون:
شماال: عبد السالم احمد عبو ، محمد احمد عبو

شرقا: مفضل رمروم
جنوبا : رسم عقاري عدد: 60184/19

غربا: عبد السالم محمد عبو
طالبة : اجلماعة الساللية تيميزار الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 37127 - ر
إسم امللك: "بوعارة ".

احملل   ، بيضاء  عني  جماعة  مقريصات،  قيادة   ، وزان  إقليم   : موقعه   
املدعو: بوعارة 

تاريخ التحديد: 25 يوليوز 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 04 هـ 82 ار 91 س.

نوعــه: أرض فالحية
القطعة األولى:

اجملاورون:
شماال: الواد

شرقا: علي بن عمر ومن معه، محمد بن صفية ، األحباس ، ورثة أحمد 
األخضر

جنوبا : الواد
غربا: الواد

طالبة : اجلماعة الساللية لبابرة الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 2634 - 19
إسم امللك: "خندق حاللة ".

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة عني احلصن ، احملل املدعو: جتال 
تاريخ التحديد: 20 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 13 هـ 48 ار 76 س.
نوعــه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية

القطعة األولى:
اجملاورون:

شماال: مزارع جتاال
شرقا: مزارع جتاال

جنوبا : اجلماعة الساللية بني حرشان
غربا: اجلماعة الساللية بني حرشان

طالبة : اجلماعة الساللية جتاال الوصي عنها السيد وزير الداخلية

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3189 - 19
إسم امللك: " الدولة ش 59/ب"

موقعه: شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، 
طالب )ة( التحفيظ: الدولة امللك اخلاص

مساحته: 10 هـ 89 ار 94 س. 
بتاريخ  الرسمية عدد  باجلريدة   املنشور  اإلعالن  اإلعالن يبطل  إن هذا 

15 يوليو 1992.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

                املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3539 - 20 

إسم امللك : "بنقلوشة " 

موقعه : سال املدينة ، حي محمد اخلامس زنقة بزو رقم 28 مقاطعة بطانة. 

وقع حتديده في : 17 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 94سنتيارا. 

نوعه : دار للسكنى من طابق أرضي وطابق علوي وسطح. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 51019 - 20 .

شرقا : زنقة بزو عرضها 3.50 م.

جنوبا : السيدان ورثة فتح اهلل بن احلسني وورثة بوحجبان احمد.

غربا : الرسم العقاري رقم 68191 - 20.

احلقوق العينية : الشيء . 

طالبو التحفيظ : السيد امحمد بنقلوشة بن بنعيسى ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 43323 - 24

اسم امللك : " عفيف "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : اكار ازوكاغ.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020

مساحته : 02 آر 36 س.

نوعه : أرض عاريةcاجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : مطلب التحفيظ 3960 - 24، طالب التحفيظ

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 46076 - 24

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3960 - 24

طالب التحفيظ : محمد سعيد عفيف بن محمد.

مطلب رقم 80232 - 24

اسم امللك : "الرايس"

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : شارع سجلماسة 

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع.

اجملاورون : 

 ،24 - 24701 3000 - 24، الرسم العقاري عدد  شماال : الرسم العقاري عدد 

احمد احلاج، مطلب التحفيظ عدد 130658 - 24. 

شرقا : الشارع 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 82233 - 24

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : محمد الرايس بن مصطفى.

مطلب رقم 80233 - 24

اسم امللك : "الرايس"

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : شارع سجلماسة.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019

مساحته : 01 آر 06 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 82231 - 24

شرقا : الشارع

جنوبا : اليخلوفي سالم

غربا : الشارع

طالبو التحفيظ : محمد الرايس بن مصطفى ومن معه.

مطلب رقم 81767 - 24

اسم امللك : "املوساوي "

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : احلي الرابع ترمات

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019

مساحته : 84 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : عبد اخلالق إطالي

جنوبا : شمكات حسن 

غربا : الرسم العقاري عدد 4307 - 24

طالب التحفيظ : عبد الرحيم املساوي بن احلسن

مطلب رقم 91919 - 24

اسم امللك : "عبد احلميد الشيخ"

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : شارع نيجريا 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019

مساحته : 96 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح
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اجملاورون : 

شماال : عالل العزوزي، الرسم العقاري عدد 22911 - 24 

شرقا : الرسم العقاري عدد 33514 - 24 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6836 - 24

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : عبد احلميد الشيخ بن احلاج .

مطلب رقم 130970 - 24

اسم امللك : "الطلحاوي"

موقعه : مدينة احلسيمة، ، احملل املدعو : شارع انوال.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

مساحته : 01 آر 19 س.

خامس  وطابق  علوية  طوابق  وأربع  سفلي  من  بناء  بها  أرض   : نوعه 

بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27150 - 24، الرسم العقاري عدد 5529 - 24

شرقا : الشارع

جنوبا : احمد بنعمار 

غربا : الرسم العقاري عدد 3043 - 24 

طالب التحفيظ : محمد بن محمد الطلحاوي

مطلب رقم 130999 - 24

اسم امللك : "البوعزاتي يوسف "

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : زنقة تافياللت رقم 01 

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020

مساحته : 47 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح

اجملاورون : 

شماال : موح بن عمر، بن السعيد عمر

شرقا : الشارع

جنوبا : عبد الكرمي حموش

غربا : ورثة فظمة بنت علي بن عالل

طالب التحفيظ : يوسف البوعزاتي بن احلسن.

مطلب رقم 131020 - 24

اسم امللك : "العتابي عبد السالم "

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : شارع تنغير

وقع حتديده في : 08 يناير 2020

مساحته : 01 آر 15 س.

نوعه : أرض بها بناء من طابق حتت أرضي وطابق سفلي وطابق علوي

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : الشارع

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5984 - 24، الرسم العقاري عدد 6175 - 24

غربا : الرسم العقاري عدد 21359 - 24

طالب التحفيظ : عبد السالم العتابي بن عمر.

مطلب رقم 131040 - 24

اسم امللك : "امنحفاد "

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة تارجيست، احملل املدعو : حي املعلمني

وقع حتديده في : 30 يناير 2020

مساحته : 02 آر 11 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : شهبوني حسن

شرقا : ورثة القسري صديقي

جنوبا : املرابط

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : مراد بن محمد امنخفاد.

مطلب رقم 131041 - 24

اسم امللك : "الشريف "

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : سواني

وقع حتديده في : 30 يناير 2020

مساحته : 17 آر 17 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الطريق

عدد  العقاري  الرسم   ،24  -  30716 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

17816 - 24، ملك الغير، مطلب التحفيظ عدد 30435 - 24، الرسم 

العقاري عدد 20233 - 24، مطلب التحفيظ عدد 30436 - 24، الرسم 

العقاري عدد 20462 - 24

جنوبا : الطريق

غربا : الرسم العقاري عدد 29628 - 24

طالب التحفيظ : احلسني التقي بن محمد.

مطلب رقم 131050 - 24

اسم امللك : "اسراء "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي تغامنني

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020
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مساحته : 01 آر 08 س.

نوعه : أرض بها بناء مكون من قبو وسفلي وثالث طوابق علوية

اجملاورون : 

شماال : بوتزاختي محمد عالل

شرقا : بوتزاختي فاطمة 

جنوبا : الطريق

غربا : الرسم العقاري عدد 15978 - 24

طالبو التحفيظ : بدرية بنسعيد بنت عبد السالم ومن معها.

مطلب رقم 131068 - 24

اسم امللك : "مروان "

موقعه : إقليم احلسيمة ، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي متسقيدنت

وقع حتديده في : 18 فبراير 2020

مساحته : 01 آر 68 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم ابركان

شرقا : الطريق

جنوبا : احلاج محمد بوزبيب

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : مروان اوالد احلاج بن علي.

مطلب رقم 47330 - 24

اسم امللك : "اطيبو"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي تغامنني تيفارسيت.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019

مساحته : 02 آر 24 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الشعبة

شرقا : ملك الغير

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28007 - 24

غربا : بنقدور حليمة

طالب التحفيظ : سمير بن محمد اطيبو.

مطلب رقم 130960 - 24

اسم امللك : "جمال"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي تغامنني 

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

مساحته : 01 آر 19 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 48946 - 24، عابد السالم اتهامي 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 48946 - 24، عابد السالم اتهامي

غربا : محمد صالح حسن

طالبة التحفيظ : اخلضراء صالح بنت العياشي.

مطلب رقم 131066 - 24

اسم امللك : "اشبراون"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : تبوسيطو.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2020

مساحته : 05 آر 31 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12529 - 24

شرقا : الرسم العقاري عدد 25235 - 24

جنوبا : بلقايدي عماد

غربا : الرسم العقاري عدد 17521 - 24

طالب التحفيظ : محمد القدوري بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 131026 - 24

اسم امللك : "التغدواني 2 "

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي اجدير العليا

وقع حتديده في : 14 يناير 2020

مساحته : 01 آر 19 س.

نوعه : عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27317 - 24

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21832 - 24

جنوبا : الطريق

غربا : الرسم العقاري عدد 21666 - 24

طالب التحفيظ : رشيد التغدوني بن االخضر.

مطلب رقم 130963 - 24

اسم امللك : "البرجيجي"

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : سمار العني

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير
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شرقا : ملك الغير

جنوبا : ملك الغير

غربا : ملك الغير

طالبة التحفيظ : اكرام البرجيجي بنت احمد.

مطلب رقم 130955 - 24

اسم امللك : "الباز"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : حي الواد املالح.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

مساحته : 01 آر 26 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : فكري فاطمة 

غربا : ورثة فكري عمر

طالب التحفيظ : محمد بن احمد الباز

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 30971 - 24

إسم امللك : "عبد اجلليل"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: تسكومني.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2018.

مساحته : 01 آر 02 س.

نوعه : أرض عارية.

طالب التحفيظ : عبد اجلليل الهاشمي بن عبد الرحمن.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1001 بتاريخ 07 مارس 2018.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة

ادريس بوزيان     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 43290 - 28

اسم امللك : فنتسوكت 

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو انسرا.

مسـاحتـه : 01 ار 26 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43291 - 28

اسم امللك : داو امليل 

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو انسرا.

مسـاحتـه : 37 سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 

جـنـوبا : مصرف.

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43292 - 28

اسم امللك : تغيرت

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو انسرا.

مسـاحتـه : 35 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : ممر

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49974 - 28

اسم امللك : ازملاض

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متزرا

مسـاحتـه : 1 ار 99 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 
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حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49976 - 28

اسم امللك : ابورك 2 

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متزرا

مسـاحتـه : 1 ار 95 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49978 - 28

اسم امللك : بني اللويز

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متزرا

مسـاحتـه : 30 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49981 - 28

اسم امللك : بن سعايد

احملل  سلسات  جماعة  و  قيادة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متزرا

مسـاحتـه : 80 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49960 - 28

اسم امللك : تاغوني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 98 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : ممر

غـربـا : ممر

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49961 - 28

اسم امللك : تاغوني 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 79 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة. 

مطلب رقـم 49962 - 28

اسم امللك : تاغوتي 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا

مسـاحتـه : 43 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : ممر

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.
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مطلب رقـم 49963 - 28

اسم امللك : تاغوني 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا

مسـاحتـه : 01 ار 58 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن االوقاف العامة.

مطلب رقـم 49964 - 28

اسم امللك : فدان اجلامع 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا

مسـاحتـه : 05 ار 47 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار لوز

حــدوده :   

شمــاال : مصرف

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49965 - 28

اسم امللك : تطفلت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 97 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49966 - 28

اسم امللك : حتت املشمشة

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متزرا

مسـاحتـه : 02 ار 16 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف 

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن االوقاف العامة .

مطلب رقـم 49967 - 28

اسم امللك : تطفلت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 4 ار 93 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49970 - 28

اسم امللك : اميي نتركي 1

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 03 ار 47 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 و مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر اوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49971 - 28

اسم امللك : امي نتركى 2 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا

مسـاحتـه : 02 ار 02 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية
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حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49973 - 28

اسم امللك : دار اغرم

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 01 ار 88 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49977 - 28

اسم امللك : السبيل

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا

مسـاحتـه : 95 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار لوز 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49980 - 28

اسم امللك : داو تكمي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا 

مسـاحتـه : 36 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 680

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أقاف ورزازات نيابة عن االوقاف العامة 

مطلب رقـم 49982 - 28

اسم امللك : امشير 

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة وسلسات احملل املدعو متزرا

مسـاحتـه : 70سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 680

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازت نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 3704 - 28

اسم امللك : متغالت 

ايت  دوار  املدعو  احملل  تافتشنا  جماعة  زاكورة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

حلسن

مسـاحتـه : 47 ار 94 سنتيار 

نـوع امللك : 

حــدوده :   

شمــاال : ممر عمومي

شـرقـا : الفقير و ممر عمومي 

جـنـوبا : أفقير و ممر عمومي 

غـربـا : أكني

طالب التحفيـظ : السـيد والزاويت املدني بن أحمد.

مطلب رقـم 42114 - 28

اسم امللك : ايالنا

موقعه : اقليم دائرة ورزازات جماعة سكورة احملل املدعو تريكيوت. 

مسـاحتـه : 64 ار 71 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : قاسمي الهاشمي 

شـرقـا : ممر عمومي

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : رسم عقاري 21306 - 28

طالب التحفيـظ : السـيد ادريس بعالل بن خليفة.
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مطلب رقـم 41862 - 28

اسم امللك : الفياللي 5 

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات قيادة اهل ورزازات جماعة ترميكت احملل 

املدعو دوار تاجدة

مسـاحتـه : 05 ار 70 سنتيار 

نـوع امللك : ارض عارية

حــدوده :   

شمــاال : زوطل التهامي 

شـرقـا : طريق

جـنـوبا : زاويت التهامي

غـربـا : احلاج الشاب محمد مونو خليفة

طالب التحفيـظ : السـيد رفيق الفياللي محمد بن املدني.

مطلب رقـم 41863 - 28

اسم امللك : الفياللي 6 

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات قيادة اهل ورزازات جماعة ترميكت احملل 

املدعو دوار تاجدة

مسـاحتـه : 19 ار 36 سنتيار 

نـوع امللك : ارض عارية

حــدوده :   

شمــاال : زاويت التهامي 

شـرقـا : طريق

جـنـوبا : زاويت التهامي

غـربـا : زاويت التهامي

طالب التحفيـظ : السـيد رفيق الفياللي محمد بن املدني.

مطلب رقـم 42899 - 28

اسم امللك : أسكا

احملل  انزال جماعة سيروا  قيادة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو متساسار

مسـاحتـه : 74 سنتيار 

نـوع امللك : أرض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 684

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684

جـنـوبا : ممر

غـربـا : التحديد االداري رقم 684

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42900 - 28

اسم امللك : ازغار

املدعو  احملل  سيروا  جماعة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

متساسار 

مسـاحتـه : 85 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 684

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42901 - 28

اسم امللك : امي نوكني 

املدعو  احملل  سيروا  جماعة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تالوست ايت وغرضى

مسـاحتـه : 01ار 22 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684

غـربـا : التحديد االداري رقم 684

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42952 - 28

اسم امللك : امسفيون عزيب

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة خزامة احملل املدعو تورتيت 

مسـاحتـه : 12ار 75 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42953 - 28

اسم امللك : امسفيون 2

املدعو  احملل  خزامة  جماعة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اكريالون

مسـاحتـه : 01ار 68 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : مصرف
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شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : ممر

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42988 - 28

اسم امللك : اسرير نروط 

املدعو  احملل  خزامة  جماعة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 01ار 66 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42989 - 28

اسم امللك : اكرض 3

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 97 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة. 

مطلب رقـم 42990 - 28

اسم امللك : اكرض 2 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 85 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43008 - 28

اسم امللك : اينار 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 01ار 75 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43009 - 28

اسم امللك : ثالث حلم 

املدعو  احملل  خزامة  جماعة  امرزكان  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 01ار 34 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43010 - 28

اسم امللك : شبارت

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 01ار 74 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : مصرف

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.
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مطلب رقـم 43011 - 28

اسم امللك : اكرض 1

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا 

مسـاحتـه : 89 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : مصرف

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43012 - 28

اسم امللك : اكدال 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 01 ار 07 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43024 - 28

اسم امللك : تاركى

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان جماعة ازناكن احملل املدعو انكارف

مسـاحتـه : 04 ار 02 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43036 - 28

اسم امللك : تغوني 1

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 1 ار 66 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43037 - 28

اسم امللك : تغوني 2

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 1ار 59 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 و مطلب عدد 43036 - 28

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : مصرف

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43038 - 28

اسم امللك : تغوني 3

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا 

مسـاحتـه : 01 ار 51 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43039 - 28

اسم امللك : اغيل 2 

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 01 ار 98 سنتيار 
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نـوع امللك : ارض فالحية

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : مصرف 

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43040 - 28

اسم امللك : اغيل 1

انزال جماعة خزامة احملل  دائرة امرزكان قيادة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو اماسني ادلكا

مسـاحتـه : 1 ار 35 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 5294 - 29

امللـك املسمـى  : بن اسماعيل.

الغوالم  حد  وجماعة  قيادة  الرماني،  دائرة  اخلميسات  بإقليم  الكائن 

احملل املدعو قبيلة أوالد دحو دوار آيت علي .

طالبو التحفيـظ : السيد مباركي بوشتى بن امبارك بن بوعزة ومن معه؛

وقع حتديده في : 22 فبراير 2019 .

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية عدد 1079 املؤرخة في : 04 سبتمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

النوري التهامي     

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-10345

امللك املسمى : " البوه "

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو " دوار الدشيرة " ،

مساحته : 01 هـ 67 آ 10 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-44397 ،

شرقا : طالب التحفيظ بعضا ورع رقم 83822-31 بعضا آخر،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-46653 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد محمد البوه بن أحمد .

مطلب رقم 31-18165

امللك املسمى : " بوالسادر "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار أنفود " ،

مساحته : 08 هـ 86 آ 03 س ،

نوعه : أرض فالحية بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مبارك كرمي،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : ممر عمومي ومطلب التحفيظ رقم 31-57720 ،

غربا : ملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد علي رزوق .

مطلب رقم 31-22263

امللك املسمى : " بداوي 7 "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " حي تزكا " ،

مساحته : 10 آ 29 س ،

وعمود كهربائي  يخترقها خط كهربائي  أرض محاطة بسور   : نوعه 

وبجزء منها بها بناية سفلية وطابقني علويني جزئيا ، 

اجملاورون : 

شماال : آيت بوليو ،

شرقا : واد ،

جنوبا : طالب التحفيظ ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد امحمد بداوي بن أحمد .
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مطلب رقم 31-23431

امللك املسمى : " أضرضور"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " حي االبتهاج " ،

مساحته : 03 آ 59 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومطفية ، 

اجملاورون : 

شماال : دياز والودادية ،

شرقا : امللك العام البحري أو ملك الغير،

جنوبا : الودادية ، رع رقم 23893-31 وملك الغير،

غربا : طالبة التحفيظ ،

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة أضرضور بنت البشير.

مطلب رقم 31-61631

امللك املسمى : " تلبورجت "

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار عني ابراهيم اوصالح " ،

مساحته : 06 هـ 8 آ 77 س ،

نوعه : أرض بورية يخترقها ممرين ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-40678 ،

شرقا : بوجرفاوي موالي مبارك وممر،

جنوبا : ممر عمومي ومطلبي التحفيظ رقمي 40875-31 و31-40807 ،

غربا : واد ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد اكرام بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 31-71234

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1562 قروي "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

الثانوية التأهيلية بوزرز" ،

مساحته : 02 هـ 35 آ 41 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها ثانوية ومرافقها واشجار اخلروب، 

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة املغربية ،

شرقا : امللك اخلاص للدولة املغربية ،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة املغربية ،

غربا : امللك اخلاص للدولة املغربية ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-128070

امللك املسمى : " البدايع "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " البدايع" ،

مساحته : 04 آ 46 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها اصطبل في طور االجناز ، 

اجملاورون : 

شماال : بوجمعة هبار والعربي أسرار وممر،

شرقا : العربي اكويجي ، علي كوكلو ورع رقم 31-30398 ،

جنوبا : مطلب االتحفيظ رقم 23592-31 ورع رقم 31-6574 ،

غربا : ورثة حراتني ،

طالب التحفيظ : السيد جامع الباز بن أحمد.

مطلب رقم 31-128218

امللك املسمى : " شعبة ادحمو"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " واد القصايب " ،

مساحته : 02 هـ 61 آ 90 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 1316-31 او محمد الكيدرة ،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 31-1316 31-110-،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 31-1316 31-110-،

غربا : واد ،

طالب التحفيظ : السيد علي كيشى بن امبارك .

مطلب رقم 31-128548

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1621 قروي ملعب ايزويكا "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو " ملعب ايزويكا " ،

مساحته : 05 آ 90 س ،

نوعه : أرض بها مرفق رياضي عبارة عن ملعب ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة املغربية ،

غربا : امللك اخلاص للدولة املغربية ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-128633

امللك املسمى : " افولكي"

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " البدايع " ،

مساحته : 10 آ 95 س ،
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نوعه : أرض عارية يخترقها قناة الصرف الصحي وباعولة ، 

اجملاورون : 

شماال : ساعد ادريسي ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : رع رقم 31-9066 ،

غربا : محمد عمري ورع رقم 31-31305 ،

طالب التحفيظ : السيد افولكي ابراهيم بن البشير.

مطلب رقم 31-128724

امللك املسمى : " متروت "

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار امسنات " ،

مساحته : 46 آ 02 س ،

 ( سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  فالحية  أرض   : نوعه 

مختلفة  متمرة  اشجار   ، بئر   ، صهريج   ،  ) املائي  الضخ  محطة 

ويخترقها خط كطهعربائي دي التوتر املنخفض ، 

اجملاورون : 

شماال : ايت همو وحي ،

شرقا : ايت مدني وايت املودن وممر،

جنوبا : ايت سي بال فرتات ،

غربا : ايت سي بال فرتات وايت موح زمزام ،

طالبو التحفيظ : السيد مسناتي محمد بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 31-138549

امللك املسمى : " ملك سايح "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " بوتقورت " ،

مساحته : 96 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : جيعا أحمد والباز جامع ،

جنوبا : رع رقم 31-40227 ،

غربا : رع رقم 31-23294 ،

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة سايح بنت محمد .

مطلب رقم 31-138675

امللك املسمى : " دار اومتوسات "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو " زنقة ابن حوقل" ،

مساحته : 45 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-29628،

شرقا : ورثة ادحلسن ،

جنوبا : ورثة اروفا ،

غربا : زنقة ابن حوقل ،

طالبو التحفيظ : السيدة فاضمة تكنيت بنت امحمد ومن معها .

مطلب رقم 31-138692

امللك املسمى : " ادمايس "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار املكرونات"،

مساحته : 02 آ 47 س ،

واشجار  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

الزيتون ومطفية ، 

اجملاورون : 

شماال : ادمايس أحمد ،

شرقا : ورثة اجدمايس احلسني ومطلب التحفيظ رقم 31-16281،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن ادمايس .

مطلب رقم 31-138767

امللك املسمى : " ازكرن "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادبوشني " ،

مساحته : 08 آ 99 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر، 

اجملاورون : 

شماال : كركار محمد ومن معه وممر،

شرقا : الطريق الوطنبية رقم 104 اجتاه سيدي ايفني ،

جنوبا : ممر وبوزيت محمد ومن معه ،

غربا : كركار محمد ومن معه ،

طالب التحفيظ : السيد رشيد هرمي بن محماد .

مطلب رقم 31-138865

امللك املسمى : " فدان اجلمل "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " أزرو زكاغن " ،

مساحته : 05 آ 33 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممرمحدث من طرف طالب التحفيظ ، 
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اجملاورون : 

شماال : رع رقم 30656-31 وادو محمود ،

شرقا : رع رقم 31-29274،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة يامنة بنت محمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بولكراع بنت احلسن .

مطلب رقم 31-138866

امللك املسمى : " فرح "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " ادرق" ،

مساحته : 02 آ 06 س ،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية وطابق 

علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-36481 ،

شرقا : ورثة ادعبال ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : رع رقم 31-39310 ،

طالبة التحفيظ : السيدة فرح عبد املومني بنت فؤاد .

مطلب رقم 31-138873

امللك املسمى : " متيركزوت 2 "

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار عني ابراهيم اوصالح " ،

مساحته : 55 آ 15 س ،

نوعه : أرض بورية يخترقها ممر، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-40780 ،

شرقا : حلسن لتارن وممر،

جنوبا : رع رقم 31-47462 ،

غربا : محمد لتارن وممر،

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة زبيت بنت احلسن ومن معها .

مطلب رقم 31-138902

امللك املسمى : " االخوان "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " بوتكوت 03 " ،

مساحته : 13 آ 19 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-44608 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-95394 ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد احلسان أبردام بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-138932

امللك املسمى : " السباعي"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار البيضة " ،

مساحته : 03 آ 32 س ،

نوعه : أرض بورية محاطة بسور جزئيا ، 

اجملاورون : 

شماال : سعيد أكناو ،

شرقا : ابراهيم أكناو ،

جنوبا : رع رقم 28666-31 وملك الغير ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل أكناو بن احلسني .

مطلب رقم 31-138933

امللك املسمى : " رفيق "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " حي متدغوست " ،

مساحته : 99 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : احلاج بريك ،

شرقا : رع رقم 31-24025 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-15726 ،

طالب التحفيظ : السيد بلعيد رفيق بن علي .

مطلب رقم 31-138948

امللك املسمى : " بحيرة ثالث اصابر "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادبوشني " ،

مساحته : 61 آ 58 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها قناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

وبجزء منها بها اشجار متمرة مختلفة محاطة بسور، 
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اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-31301 ،

وورثة حلسني  ايفني  اجتاه سيدي   104 رقم  الوطنبية  الطريق   : شرقا 

بن ابراهيم ،

جنوبا : ورثة حلسني بن ابراهيم ،

غربا : أخدود ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد بوزيت بن البشير.

مطلب رقم 31-138976

امللك املسمى : " درات تكمي 1 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادبوشني " ،

مساحته : 71 آ 17 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي ، 

اجملاورون : 

شماال : مبارك حفيظ وممر عمومي ،

شرقا : الطريق املعبدة ،

جنوبا : ممر عمومي وورثة عائشة عمراني بنت ابراهيم ومطفية ،

غربا : مصرف ) افرض( ،

طالبو التحفيظ : السيد حسن دشان بن اليزيد ومن معه .

مطلب رقم 31-138977

امللك املسمى : " حميد "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" متحروشت " ،

مساحته : 01 آ 02 س ،

نوعه : أرض بها مستودعني وسكنى سفلي وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-7549 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : حسن بوكدور،

غربا : اجوان ،

طالب التحفيظ : السيد حميد فوندو بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-138984

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1693 قروي مدرسة ايغد القدمية"

موقعه : جماعة تاسريرت قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو " مدرسة ايغد القدمية " ،

مساحته : 51 س ،

نوعه : أرض بها مدرسة ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138985

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1692 قروي مدرسة ايغد "

موقعه : جماعة تاسريرت قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو " مدرسة ايغد القدمية " ،

مساحته : 05 آ 65 س ،

نوعه : أرض بها مدرسة ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138995

امللك املسمى : " العربات 1 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " مزارع 

دوار الفيض اخلنابيب " ،

مساحته : 02 آ 71 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة عريبات علي بن عربي ،

جنوبا : ادهمو محمد ،

غربا : بلوقيد ابراهيم ،

طالب التحفيظ : السيد احميدا بن فقيه بن البشير.

مطلب رقم 31-138999

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1691 قروي مدرسة ثالث زكاغن"

موقعه : جماعة تاسريرت قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو " مدرسة ثالث زكاغن " ،
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مساحته : 06 آ 42 س ،

نوعه : أرض عارية بها مدرسة ومرحاض ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139017

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1697 قروي مدرسة مركزية تاسريرت "

موقعه : جماعة تاسريرت قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو " مدرسة مركزية تاسريرت " ،

مساحته : 19 آ 80 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مدرسة ومرافقها وأشجار 

متمرة مختلفة ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

وزنقة  بعضا   ) القروية  اجلماعة   ( لتاسريرت  اجلماعي  امللك   : شرقا 

بعضا آخر،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139028

امللك املسمى : " ملك بوسعيد "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " حي تيرت 2 " ،

مساحته : 01 آ 22 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : البعنيض فاطمة ،

جنوبا : البعنيض خديجة ،

غربا : البعنيض كلثومة ،

طالب التحفيظ : السيد رشيد بوسعد بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139044

امللك املسمى : " البركة 1 "

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " اكي االدرع مزارع اكوك " ،

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : احلسني زاكي ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-139045 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139049 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد حسن بن تاكر بن محمد .

مطلب رقم 31-139045

امللك املسمى : " البركة 2 "

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " اكي االدرع مزارع اكوك " ،

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : احلسني زاكي ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139049 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-139044 ،

طالب التحفيظ : السيد حسن بن تاكر بن محمد .

مطلب رقم 31-139046

امللك املسمى : " ملك الزاز"

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " اكي االدرع مزارع االحرش " ،

مساحته : 01 آ 98 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139047 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139050 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد الزاز بن محمد .

مطلب رقم 31-139047

امللك املسمى : " ملك سالمي "

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " مزارع االحرش " ،

مساحته : 02 آ ،
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نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139049 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139046 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي سالمي بن محمد .

مطلب رقم 31-139048

امللك املسمى : " ملك اخدوش"

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " مزارع االحرش " ،

مساحته : 03 آ 99 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139050 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد أخدوش بن محمد .

مطلب رقم 31-139049

امللك املسمى : " ملك هالب "

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " اكي االدرع مزارع اكوك " ،

مساحته : 02 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 139044-31 و31-139045 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139047 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد فراجي هالب بن عبد .

مطلب رقم 31-139050

امللك املسمى : " ملك اشوري "

موقعه : جماعة امي نفاست قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " مزارع االحرش " ،

مساحته : 01 آ 99 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139046 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139048 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد اشوري بن احلسني .

مطلب رقم 31-139051

امللك املسمى : " القدميري "

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار الكريزمي " ،

مساحته : 04 آ 92 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الوافي العربي ،

شرقا : ورثة احلاج طاهر،

جنوبا : احلسني الكرور،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد عبد املطلب مفتاح القدميري .

مطلب رقم 31-139061

امللك املسمى : " دي ميكر "

حي   " املدعو  باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

اضاض " ،

مساحته : 6 آ 99 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : آيت جميل ابراهيم ،

شرقا : ورثة محمد اعزا ) حسن ( ،

جنوبا : ايت جميل محمد ،

غربا : امحمد اليوسفي ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اليوسفي بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-139062

امللك املسمى : " امخاو "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " حي بوتيني طريق اغبوال " ،

مساحته : 02 آ 17 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مطفية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،
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شرقا : رع رقم 31-17564 ،

جنوبا : ورثة ادبكرمي ،

غربا : رع رقم 31-33594 ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم امخاو بن موسى .

مطلب رقم 31-139064

امللك املسمى : " العوفي 3 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " بوتسنت " ،

مساحته : 92 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-127902 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : بوريش ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن العوفي بن أحمد .

مطلب رقم 31-139065

امللك املسمى : " العوفي 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " بوتسنت " ،

مساحته : 01 آ 08 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة حيدون ،

غربا : ورثة حيدون ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن العوفي بن أحمد .

مطلب رقم 31-139066

امللك املسمى : " العوفي 1 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " بوتسنت " ،

مساحته : 01 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-70944 ،

شرقا : ورثة حيدون ،
جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة حيدون ،
طالب التحفيظ : السيد احلسن العوفي بن أحمد .

إعالن عن اختتام أشغال حتديد مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة تيغمي.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بتيزنيت  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
الواقعة مبنطقة  املطالب  للتعرض على حتفيظ  أجل  آخر  أن  العموم 
التحفيظ اجلماعي املدعوة "تيغمي" الكائنة باجلماعة القروية تيغمي 
نشر هذا  ابتداء من  بعد مضي شهرين  تيزنيت  إقليم  تيغمي  قيادة 
10 جمادى  1-69-174 املؤرخ في  االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 

االولى 1398 املوافق ل 25 يوليو 1969.
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املواريد"

دائرة احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
دائرة  "املواريد"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
بعد مضي شهرين  ينتهي  الصويرة،  اقليم  قيادة مسكالة  احلنشان 
 174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء 
املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 27857 - 27075 - 27851 - 26949 - 27376 - 26940 - 29419 - 26934
 -  27347  -  30494  -  27208  -  27928  -  27126  -  27922  -  27086  -
 27567 - 28076 - 27538 - 28067 - 27459 - 30498 - 27368 - 27999
 -  29341  -  27618  -  29211  -  27611  -  28570  -  27589  -  28360  -
 30119 - 27795 - 29680 - 27785 - 29671 - 27776 - 29440 - 27696
 -  28545  -  27434  -  28286  -  30514  -  27841  -  30391  -  27810  -
 29210 - 27847 - 28740 - 27806 - 28717 - 27617 - 28596 - 37533
 -  28103  -  30053  -  27674  -  29956  -  28077  -  29838  -  28069  -

 28874 - 30444 - 28369 - 30443 - 28368 - 30163
الكل حتت عدد 35
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إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود"

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 

اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 41575 - 32013 - 42997 - 41519 - 31768 - 42955 - 41513 - 31239

 -  43176  -  41609  -  32202  -  43148  -  41605  -  32057  -  43088  -

 41709 - 33350 - 43275 - 41689 - 32830 - 43273 - 41628 - 32337

 -  43331  -  41844  -  35310  -  43299  -  41832  -  33849  -  43278  -

 42085 - 35412 - 43374 - 42070 - 35352 - 43353 - 41870 - 35340

 -  43401  -  42157  -  36276  -  43400  -  42100  -  36006  -  43399  -

 42197 - 37216 - 43607 - 42169 - 37182 - 43503 - 42161 - 37071

 -  43982  -  42267  -  37537  -  43923  -  42221  -  37239  -  43853  -

 42391 - 37989 - 44070 - 42388 - 37587 - 44011 - 42363 - 37545

 -  44115  -  42560  -  38646  -  44105  -  42432  -  38537  -  44077  -

 42622 - 38812 - 44215 - 42612 - 38808 - 44171 - 42572 - 38732

 -  44416  -  42735  -  39377  -  44355  -  42705  -  39272  -  44227  -

 42886 - 40616 - 44613 - 42737 - 39946 - 45206 - 42736 - 39785

 -  44842  -  42888  -  41298  -  44789  -  42887  -  40785  -  44689  -

 42940 - 41445 - 45106 - 42939 - 41441 - 44965 - 42930 - 41387

 -  42790  -  41246  -  31383  -  42771  -  42946  -  41484  -  45131  -

 41329 - 32659 - 42822 - 41287 - 32592 - 42818 - 41277 - 31870

 -  42834  -  41353  -  33716  -  42828  -  41336  -  33331  -  42824  -

 41402 - 36591 - 42867 - 41380 - 35424 - 42854 - 41371 - 35305

 -  42884  -  41421  -  36601  -  42874  -  41418  -  36597  -  42869  -

 41529 - 36948 - 42934 - 41464 - 36945 - 42933 - 41429 - 36644

 -  43260  -  41565  -  37662  -  43208  -  41559  -  37500  -  43010  -

 41682 - 37806 - 43352 - 41658 - 37756 - 43297 - 41624 - 37742

 -  43391  -  41737  -  38453  -  43376  -  41713  -  38240  -  43362  -

 41838 - 39116 - 43560 - 41820 - 38922 - 43512 - 41748 - 38520

 -  43644  -  41902  -  39308  -  43631  -  41886  -  39156  -  43628  -

 41948 - 39605 - 43841 - 41939 - 39601 - 43804 - 41938 - 39434

 -  44180  -  42018  -  39723  -  44175  -  41999  -  39687  -  44012  -

 42178 - 39959 - 44780 - 42153 - 39922 - 44409 - 42026 - 39846

 -  44819  -  42311  -  40059  -  44788  -  42231  -  40008  -  44787  -

 42527 - 40414 - 45167 - 42421 - 40270 - 45140 - 42406 - 40190

 -  45498  -  42606  -  40607  -  45168  -  42580  -  40549  -  45168  -

 42767 - 41223 - 45757 - 42747 - 40736 - 45553 - 42689 - 40608

 - 42769 - 41235 -

الكل حتت عدد 35

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي غامن"

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 

نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 61634 - 61617 - 61602 - 61571 - 61510 - 61459 - 61452 - 61307

 - 61762 -

الكل حتت عدد 35

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي      

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32529 - 36

اسم امللك : " رشيد "

دائرة وادي اخملازن، جماعة خميس الساحل،  العرائش،  : إقليم  موقعه 

احملل املدعو مركز الساحل 

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019

مساحته : 03 آر 48 س 

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابقني و أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : زنقة

جنوبا : أغمير محمد

شرقا : أغمير رشيدة

غربا : ممر عمومي 

طالب التحفيظ : رشيد اغمير بن عبد السالم 

مطلب رقم 32615 - 36

اسم امللك : " القلعة "

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس، جماعة سوق القلة، دوار بوبرقاق

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019

مساحته : 01 هكتار 52 آر 50 س 

نوعه : أرض فالحية و رعوية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : ممر

جنوبا : خندق و محمد داوود 



عدد 1124 - 23 ذوالقعدة 1441 )15 يوليو 2020(3108

شرقا : عبد العزيز االحمدي – محمد داوود و ورثة االحمديني 

غربا : ممر - ورثة احمد داوود و العياشي احمدي 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير 

مطلب رقم 32625 - 36

اسم امللك : " الزفري "

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير ،جتزئة املزوري 

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2019

مساحته : 85 س 

نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : بوغالب خلناشر و احمد احلراق

جنوبا : زنقة 

شرقا : عبد احلفيظ أبو الفنون

غربا : الرسم العقاري عدد 33956 - 36 

طالب التحفيظ : عبد الواحد الزفري بن بوغالب

مطلب رقم 32626 - 36

اسم امللك : " البركة "

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير ،جتزئة املزوري 

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

مساحته : 91 س 

نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و طابقني 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد -19747 36 و محمد حشحوش

جنوبا : زنقة 

شرقا : الرسم العقاري عدد -4830 36

غربا : حسن طالبي 

طالبة التحفيظ : مينة الكشيري بنت الطيب 

مطلب رقم 32642 - 36

اسم امللك : " غزالن "

أربعاء  جماعة  السالم،  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

عياشة، احملل املدعو مدشر برقيو 

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019

مساحته : 01 هكتار 46 آر 80 س 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد -32644 36 و محمد حلليمي و من معه

جنوبا : محمد طاهر الوات 

شرقا : محمد حلليمي و خندق

غربا : محمد حلليمي و من معه 

طالب التحفيظ : رضوان ابضالص بن محمد 

مطلب رقم 32660 - 36

اسم امللك : " الفخارين 1 "

موقعه : مدينة العرائش،دوار رقادة 

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019

مساحته : 9 آر 71 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : محمد الكالعي

جنوبا : طريق 

شرقا : احمد شرويطن 

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : فؤاد بوخيار بن عبد اخلالق 

مطلب رقم 32661 - 36

اسم امللك : " الشلوشي "

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير ،احملل املدعو جتزئة الرضى 

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019

مساحته : 01 آر 48 س 

نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و طابقني 

اجملاورون : 

شماال : خدوج املريني

جنوبا : زنقة 

شرقا : محمد مودن و خديجة حقيوي

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : السعيد الشلوشي بن محمد 

مطلب رقم 32664 - 36

اسم امللك : " كدال "

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس، جماعة العوامرة، دوار الغوازي 

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019

مساحته : 15 آر 33 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : العكل احمد 

جنوبا : ورثة الرايب و العليوي احمد 

شرقا : حلسن التومي و معيزو عالل

غربا : ورثة العليوي 

طالب التحفيظ : عبد العزيز احلفيان بن عبد السالم 

مطلب رقم 32670 - 36

اسم امللك : " الزهراء "

موقعه : مدينة العرائش،دوار رقادة 

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2019
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مساحته : 20 آر 24 س 

نوعه : أرض عارية بها بناية حتتوي على سفلي و طابق أول في طور البناء 

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان سريفي

جنوبا : طريق 

شرقا : زنقة 

غربا : عبد الرحمان سريفي

طالب التحفيظ : أيوب الصروخ بن أحمد

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " الرمل " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 25601 - 36 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد : 1001 

بتاريخ 07 مارس 2018 ،و اإلعالن عن انتهاء حتديده

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1093 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 .

عوضا عــن :

طالب التحفيظ و نسبة كل واحد منهم : 

•  فاطمة البالوي بنسبة 208 /13

•  منانة بنت الهادي احلمري بنسبة 208 / 13

•  الزهرة بنت قاسم الفضلي بنسبة 208 / 7

•  محمد بن قاسم الفضلي بنسبة 208 / 14

•  نور الدين بن قاسم الفضلي بنسبة 208 / 14

•  نعيمة بنت قاسم الفضلي بنسبة 208 / 7

•  مصطفى بن قاسم الفضلي بنسبة 208 / 14

•  بشرى بنت قاسم الفضلي بنسبة 208 / 7

•  اسماء بنت قاسم الفضلي بنسبة 208 / 7

10 - نبيل بن قاسم الفضلي بنسبة 208 / 14

11 - فاطمة بنت قاسم الفضلي بنسبة 7/208 

إقرأ :

طالب التحفيظ و نسبة كل واحد منهم : 

•  فاطمة البالوي بنسبة 208 /13

•  منانة بنت الهادي احلمري بنسبة 208 / 13

•  الزهرة بنت قاسم الفضلي بنسبة 14/208

•  محمد بن قاسم الفضلي بنسبة 28/208

•  نور الدين بن قاسم الفضلي بنسبة 28/208

•  نعيمة بنت قاسم الفضلي بنسبة 14/208

•  مصطفى بن قاسم الفضلي بنسبة 28/208

•  بشرى بنت قاسم الفضلي بنسبة 14/208

•  اسماء بنت قاسم الفضلي بنسبة 14/208

10 - نبيل بن قاسم الفضلي بنسبة 28/208

11 - فاطمة بنت قاسم الفضلي بنسبة 14/208 

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش 

الظريف العربي      

محافظة تاونات

مطلب رقم 54804 - 37

اسم امللك : " أوالد سعيد " .

موقعه :إقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات حي أوالد سعيد . 

وقع حتديده في: 21 سبتمبر 2018 ،

مساحته : 04 ار 24 س .

نوعه :ارض عارية بها بناية من طابق ارضي و طابق علوي .

شماال: زنقة عرضها 4 امتار ؛ 

شرقا : طالب التحفيظ وبعده و رثة محمد اطريشا و زريولي محمد 

بن اخلمار ؛ 

جنوبا : زريولي محمد بن محمد 

غربا : زريولي بوشتى بن علي 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان زريولي بن محمد . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

      عبد املنعم األندلوسي

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 13457 - 39

اسم امللك : » ملك تدارت « .

موقعه : دوار البرج بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 75 ار 53 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بأشجار البرتقال.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13127 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 42283 - 39؛

جنوبا : ايت عابيد عبيد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13127 - 39 ؛

طالبو التحفيظ : السيد مجيد املولى العراقي بن عبد احلق ومن معه.

مطلب رقم 19841 - 39

اسم امللك : » ملك الكندول « .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 03 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 21 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : بوجمعة العرفاوي؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41053 - 39 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 9252 - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة خدوج مهالل بنت احمد.

مطلب رقم 22412 - 39

اسم امللك : » ملك مراح « .

موقعه : بوتريالت البرانية بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 02 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 64 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 20572 - 39 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 10146 - 39 ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : احلسن الغايشي؛

طالب التحفيظ : السيد مراح محمد بن مبارك.

مطلب رقم 28190 - 39

اسم امللك : » ملك بشالغم « .

موقعه : مزارع بوجنيبة قرب واد سوس بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 05 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 00 ار 02 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة ابجعيد؛

جنوبا : كوغزفني عيسى؛

غربا : مصرف ؛

طالبو التحفيظ : السيدة بشالغم فاطمة بنت عيسى ومن معها.

مطلب رقم 28605 - 39

اسم امللك : » ملك رشيدة « .

موقعه : حي الشليوات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 00س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : نعيمة العودة وفاطمة بنت موسى؛ 

شرقا : فاطمة بنت موسى والضاوية العودة؛

جنوبا : الضاوية العودة والطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة لشكر رشيدة بنت حسن.

مطلب رقم 28629 - 39

اسم امللك : » دار بشرى « .

موقعه : حي النصر بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 64 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : نبيلة مزيان؛

جنوبا : املامون علي والراوي محمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4255 - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة بشرى الزياتي.

مطلب رقم 28645 - 39

اسم امللك : » دار مليكة « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 05 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7293 - 39 ؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد شكراوي؛

غربا : ورثة موسى لفرو؛

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة ايكاس بن ابراهيم.

مطلب رقم 28665 - 39

اسم امللك : » دار اجملد « .

موقعه : دوار ايت اعمارة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 07 ماي 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 80 س.

نوعه : ارض عارية بها حديقة وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الساقية؛ 

شرقا : ساحة وايت الكريش؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ورثة ايت عمر؛

طالب التحفيظ : السيد مبارك خليل بن عمر.

مطلب رقم 28668 - 39

اسم امللك : » دار زوهاري « .

موقعه : حي الزاوية بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 49 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : محمد اكزولي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : موالي احمد؛

طالبة التحفيظ : السيدة زوهاري عائشة بنت محمد.

مطلب رقم 28707 - 39

اسم امللك : » ملك اجغاوي « .

موقعه : دوار اوالد بلعيد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 62 س.

وبها  بسور  محاط  منها  جزء  نخيل  شجرة  بها  عارية  ارض   : نوعه 

بنايتني سفليتني احداهما مبنية من تراب

اجملاورون : 

شماال : ورثة امارير علي؛ 

شرقا : ورثة احندوش، ممر واحمد الطلحاوي ومنصوري محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : اجغاوي علي، عبد احلكيم وورثة عمر ايت ناصر والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محماد اجغاوي بن بلخير.

مطلب رقم 28714 - 39

اسم امللك : » لوطفي 1 « .

موقعه : دوار الكراكر جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 00 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18689 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 17553 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28715 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد لوطفي بن حسن.

مطلب رقم 28715 - 39

اسم امللك : » لوطفي 2 « .

موقعه : دوار الكراكر جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 01 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28714 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 17553 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18676 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد لوطفي بن حسن.

مطلب رقم 28719 - 39

اسم امللك : » ارض البركة « .

موقعه : جنان ضالي اكفاي بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 17 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 62 س.
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نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : السعيدي موالي شريف؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13058 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد موالي احلسن بن الشاد بن موالي عبد الرحمان.

مطلب رقم 31189 - 39

اسم امللك : » دار مماد 1 « .

موقعه : بلوك 5 رقم 53 جنان امودو جنان اخلير حي اكفاي بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 28 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 94 س.

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : املقازبة؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ابراهيم الهروكي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 18450 - 39؛

طالبة التحفيظ : السيدة هدى مماد بنت الهاشمي.

مطلب رقم 31204 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير « .

موقعه : بويفرنة احملايطة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 07 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 24 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة زينة بنت احلاج احمد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : المني لطيفة ومطلب التحفيظ عدد 13608 - 39؛

طالبة التحفيظ : السيدة سميرة االمني بنت العزيز.

مطلب رقم 31212 - 39

اسم امللك : » ملك تورتيت « .

برحيل  اوالد  دائرة  تافنكولت  قيادة  و  ايت معال جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 73 س.

نوعه : ارض محاطة بسور بها بناية سفلية ومسبح.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الضرضور ملوك و الضرضور عمر؛ 

شرقا : الضرضور احلسني؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد العزيز الدردوري بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 31227 - 39

اسم امللك : » البركة « .

موقعه : بويفرنا احملايطة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 26 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 81 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : مليكة جواهر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الكنزاوي محمد؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن سليماني بن احمد.

مطلب رقم 31256 - 39

اسم امللك : » جديدة 2 « .

موقعه : دوار اوالد عرفة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 81 ار 42 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : ورثة اوصافي والبوري؛

جنوبا : املعلم علي؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عيسى الكعوش بن عمر.
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مطلب رقم 31260 - 39

اسم امللك : » متسولت « .

موقعه : متسولت املركز جماعة و قيادة اوزيوة دائرة تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 79 س.

نوعه : ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : احلوش حلسن؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عمر ادبويكيكن بن احلسني.

مطلب رقم 31264 - 39

اسم امللك : » فدان حبل ايوب « .

موقعه : دوار اجلرف جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 11 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مصرف والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ليحيوي العربي؛

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة جهاد سعيد؛

جنوبا : ورثة جهاد سعيد وممر؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31266 - 39

اسم امللك : » فدان بفم احلصن ايوب « .

موقعه : دوار اجلرف جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 56 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بحان حسن؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة احمد عثمان وبحان عبد الرحيم؛

غربا : بحان حسن؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31294 - 39

اسم امللك : » ملك باختي « .

اوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  جماعة  اخلضراء  املسيرة  دوار   : موقعه 

امحلة دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 71 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت الكريش؛ 

شرقا : ممر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 13256 - 39 وورثة ايت الكريش؛

طالبو التحفيظ : السيد حسن باختي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31311 - 39

اسم امللك : » ملك بوحماد « .

موقعه : زرايب اوالد بنونة مدينة تارودانت.

وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم :39 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : سعيد؛ 

شرقا : جميلة خلعة ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : املنتاكي ابراهيم؛

طالبة التحفيظ : السيدة خدوج بوحماد بنت احلسني.

مطلب رقم 31323 - 39

اسم امللك : » امرسال « .

موقعه : دوار ايت القاضي الدشرة جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة 

احمر اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 07 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 07 س.

نوعه : ارض عارية بها حديقة و بنايات سفلية اثنان منهما مبنية من 

تراب واخرى ذات طابق اول 

اجملاورون : 

شماال : بحماد عبد الكبير وممر؛ 

شرقا : بحماد عبد القادر؛

جنوبا : العشاري الطاهر؛

غربا : الرسم العقاري عدد 42166 - 39؛

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة هواوي بنت محمد.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " حتت الطريق" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 19246 - 39

الكائن بدوار تغالمت جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت، الذي نشر اعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1114 بتاريخ 06 ماي 2020. 

حيث يقرا : 

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هـ 47 ار 86.

بدال من : 

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هـ 48 ار 02.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك عادل" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31626 - 39

الكائن بدوار اداوكليد جماعة الكدية البيضاء

قيادة اوالد امحلة دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1101 بتاريخ 05 فبراير 2020. 

حيث يقرا : 

موقعه : دوار اداوكليد جماعة الكدية البيضاء قيادة اوالد امحلة دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

بدال من : 

موقعه : دوار اداوكليد الكدية البيضاء بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 10028 - 41

اسم امللك : "حماموش".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "دوار لكالت".

مساحته : 35 آ 11 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الساقية، ورثة العسري؛

شرقا : ورثة العسري؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالبو التحفيظ : السيدة ملكة بنت عبد السالم حماموش و من معها.

مطلب رقم 30035 - 41

اسم امللك : "تاغدة بومجي ".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،

جماعة امطرناغة،دوار القصبة، احملل املدعو : 

"تاغدة بومجي".

مساحته : 10 آ 19 س.

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : اليازغي سيدي أحمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30031 - 41؛

جنوبا : ساقية عمومية ثم مطلبا التحفيظ عدد 30033 - 41، 30034 - 41 و 

بوجنوم سيدي عبد الكرمي؛ 

غربا : حمو العميري؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة، النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"بالد التغبي عن قطعتني" 

مطلب رقم 16564ف، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 2399 املؤرخة في 27 نوفمبر 1974

أعقبه نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد3833 

املؤرخة في 16 أبريل 1986 أعقبه نشر إعالن جديد عن إنتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية عدد 1107 املؤرخة في 18 مارس 2020 

عوضا عن : 

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل، احملل املدعو : "القصبة".

إقرأ : 

احملل  أغبالواقورار،  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع البهاليل".

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

      محمد الوزاني الطيبي
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8828 - 43

اسم امللك : " ماري كريستني"

موقعه : مراكش املدينة، درب ضباشي ، درب كشكاش رقم 139 مكرر ؛ 

تاريخ التحديد : 19 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 12 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

جدران مشتركة؛

حق االرتكاز على الصابة ابتداء من 2.66 متر مساحته 20 سنتيار ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 19189 - 43؛ 

شرقا : درب كشكاش؛

جنوبا : درب كشكاش وبناية؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 19189 - 43 ؛

طالب التحفيظ : إغفي فوسطوف ومن معه؛

مطلب رقم 8841 - 43

اسم امللك : " بسمة"

موقعه : مراكش املدينة، باب اخلميس، سويقة باب اخلميس رقم 212 ؛ 

تاريخ التحديد : 13 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 07 سنتيار؛

نوعه : دكان من طابق أرضي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : سويقة باب اخلميس؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 9566/م؛

جنوبا : مران محمد؛ 

غربا : بيغبذان عبد اهلل ؛

طالب التحفيظ : أحمد حلميمصي؛

مطلب رقم 8842 - 43

اسم امللك : " زين العابدين"

رقم  غامن،  سيدي  طريق  العباسية،  الزاوية  املدينة،  مراكش   : موقعه 

41 - 42 - 43 - 44 ؛ 

تاريخ التحديد : 27 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 23 سنتيار؛

نوعه : بناء مهدم؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حائط مشترك؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 49794 - 43؛ 

شرقا : درب بونوالة والصابة؛

جنوبا : طريق سيدي غامن؛ 

غربا : طريق سيدي غامن والصابة ؛

طالب التحفيظ : فرنسيس محمد كرمي ومن معه؛

مطلب رقم 8887 - 43

اسم امللك : " ملك ايت عبد ابرامي"

موقعه : مراكش املدينة، جنان بن شكرا، طريق البيبات، رقم 38 ؛ 

تاريخ التحديد : 06 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 37 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : طريق البيبات وبدار صفية؛ 

شرقا : بدار علي لشفور وبناء مهدم؛

جنوبا : بدار الفطواكي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 40949 - 43 ؛

طالب التحفيظ : روتني نايت تيتال ميشيل؛

مطلب رقم 8891 - 43

اسم امللك : " مبارك"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة أوالد حسون دوار كادير ايت مشماش ؛ 

تاريخ التحديد : 19 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 هكتار 00 آر 29 سنتيار

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار مختلفة بها بئر، صهريج في 

طور البناء وبناية من طابق أرضي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حائط مشترك عرضه 0.4 متر 

ميتد من العالمة ب1 الى العالمة ب6؛

اجملاورون : 

شماال : بوجمعة ابيبت؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 64318 - 43؛

جنوبا : ممر من 5 متر؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 8892 - 43 ؛

طالب التحفيظ : أحمد رميي ومن معه؛

مطلب رقم 8894 - 43

اسم امللك : " ايت خترا"

أوالد  دوار  ابراهيم،  سيدي  واحة  جماعة  مراكش،  عمالة   : موقعه 

شعوف ؛ 

تاريخ التحديد : 10 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 47 سنتيار؛
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نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 5758 - 43؛ 

شرقا : طريق من 8 أمتار؛

جنوبا : عبد العزيز كرم؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 38547 - 43 ؛

طالب التحفيظ : حلسن ايت خترا ؛

مطلب رقم 8896 - 43

اسم امللك : " ملك لطيفة"

موقعه : مراكش املدينة ، حي املوقف، اسبتيني، درب احلمام رقم 8 ؛ 

تاريخ التحديد : 13 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 40 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن مهدمة؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

حق الهواء لفائدذة ملك احلاج كاسا ابتداء من علو 3.15 متر مساحته 

49 سنتيار؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 52023 - 04 وحليمة فرتوت؛ 

شرقا : درب احلمام؛

جنوبا : احلاج كاسا و العزومة؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 63977 - 43 ؛

طالب التحفيظ : لطيفة انخيلي ؛

مطلب رقم 8899 - 43

اسم امللك : " بالد منصوري"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة أوالد حسون، دوار كادير ؛ 

تاريخ التحديد : 15 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 14 آر 65 سنتيار ؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خطوط كهربائية تخترق هذا امللك ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عباد؛ 

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي من 4 متر؛ 

غربا : رحال عباد ؛

طالب التحفيظ : عمر منصوري؛

مطلب رقم 8906 - 43

اسم امللك : " مونييكونا"

حلسن  سيدي  درب  الزهراء،  فاطمة  شارع  املدينة،  مراكش   : موقعه 

اوعلي رقم 33 ؛ 

تاريخ التحديد : 21 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 85 سنتيار ؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8932/م؛ 

شرقا : درب سيدي حلسن او علي؛

جنوبا : محمد املير؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 57795 - 43 و الرسم العقاري رقم 8915/م ؛

طالب التحفيظ : ماريا تريزا

مطلب رقم 8907 - 43

اسم امللك : " ملك هراوي"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد برحمون ؛ 

تاريخ التحديد : 22 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 94 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 36501 - 43 و ورثة بن ممدول؛

جنوبا : مبارك بن التامي؛ 

غربا : مبارك بن محمد ؛

طالب التحفيظ : صالح الدين هراوي؛

مطلب رقم 8928 - 43

اسم امللك : " الدمناتي"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار أحمد بلحاج ؛ 

تاريخ التحديد : 17 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 10 آر 01 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9071 - 43؛ 

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : اديني محمد؛ 

غربا : خديجة لدياني ومن معها ؛

طالب التحفيظ : رشيد الدمناتي؛

مطلب رقم 8929 - 43

اسم امللك : " فيال النخيل"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة أوالد حسون، دوار السويكية ؛ 

تاريخ التحديد : 10 يونيو 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 12 آر 47 سنتيار ؛

نوعه : أرض بها فيال من طابق أرضي وسطح، مسبح، بئر ومحل تقني؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : عباس الزموري؛ 

شرقا : ممر من 6 متر؛

جنوبا : محمد وعدل؛ 

غربا : مصرف ؛

طالب التحفيظ : أبراهام ألبيرط دنان؛

مطلب رقم 8935 - 43

اسم امللك : " حنان"

موقعه : مراكش املدينة، حي املوقف، درب احلاج بورحيم رقم 36 ؛ 

تاريخ التحديد : 12 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 98 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حائط مشترك ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8862/م؛ 

شرقا : محمد الزتوتي؛

جنوبا : درب احلاج ابراهيم؛ 

غربا : أحمد سعدان ؛

طالب التحفيظ : وداد حنان ومن معها؛

مطلب رقم 8940 - 43

اسم امللك : " دار االمل"

موقعه : مراكش املدينة، حارة الصورة، درب احلمام رقم 5 مكرر ؛ 

تاريخ التحديد : 17 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 99 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة ؛

اجملاورون : 

شماال : رابطة الدين الطيب؛ 

شرقا : درب احلمام؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51712 - 43؛ 

غربا : السوسي محمد و ورثة امنزو محمد ؛

طالب التحفيظ : غيثة املستغنمي ومن معها؛

مطلب رقم 8941 - 43

اسم امللك : " ملك الرملي"

موقعه : مراكش املدينة، باب تغزوت، اسول درب اللة عويشة رقم 42 ؛ 

تاريخ التحديد : 17 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 60 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة ؛

اجملاورون : 

شماال : مراد جالب؛ 

شرقا : امن هنا حميد و ورثة ايت الغازي حلسن؛

جنوبا : درب اللة عويشة و ورثة كنباز محمد؛ 

غربا : النكير احلسني ؛

طالب التحفيظ : ديري فيفان سيمون اتيانيت ومن معه؛

مطلب رقم 8951 - 43

اسم امللك : " دار جنمة"

موقعه : مراكش املدينة، اسول عرصة املالك، درب اللة عويش رقم 29 مكرر؛ 

تاريخ التحديد : 21 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 68 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة ؛

حق الهواء لفائدة دار مليكة ابتداء من علو 2.7 متر مساحته 7 سنتيار؛

اجملاورون : 

والرسم   04  -  60402 رقم  العقاري  الرسم  الغنيمي،  ورثة   : شماال 

العقاري 60555 - 04؛ 

شرقا : بن ميلود؛

جنوبا : دار مليكة ودرب اللة عويش؛ 

غربا : مربوت اللة عويش ؛

طالب التحفيظ : املصطفى بوعدي؛

مطلب رقم 8965 - 43

اسم امللك : " البركة سبعة"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد بلعكيد؛ 

تاريخ التحديد : 25 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 98 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : حميد شحاتني؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : عمر مهمو؛ 

غربا : سعيد زهير ؛

طالب التحفيظ : محمد اد سعيد بن احماد ومن معه؛

مطلب رقم 8975 - 43

اسم امللك : " الصباح"

موقعه : مراكش املدينة، عرصة الغزايل، درب الصباح رقم 13؛ 

تاريخ التحديد : 09 سبتمبر 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 13 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : جتني محمد؛ 

شرقا : موالي الطاهر الرشدي؛

جنوبا : درب الصباح؛ 

غربا : احلاجة فاطمة ؛

طالب التحفيظ : ناتاليا مدينا رويز؛

مطلب رقم 8978 - 43

اسم امللك : " احلجرة البيضة"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم دوار أوالد بلعكيد؛ 

تاريخ التحديد : 14 أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 80 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : خالد الكرمود؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : احلسني كنان؛ 

غربا : احلسني كنان ؛

طالب التحفيظ : رشيدة بوقشة؛

مطلب رقم 8984 - 43

اسم امللك : " دار درب احملسنني"

موقعه : مراكش املدينة، حي املالح، درب احملسنني رقم 48؛ 

تاريخ التحديد : 23 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 52 سنتيار؛

نوعه : بناية مهدمة ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : دكان و اساسي مصطفى ؛ 

شرقا : ورثة الروني عمر؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 26927 - 43؛ 

غربا : درب احملسنني ؛

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(؛

مطلب رقم 9014 - 43

اسم امللك : " زياد"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد برحمون؛ 

تاريخ التحديد : 22 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 96 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 

شرقا : نادية الشليح؛

جنوبا : عبد الهادي النميري؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 53756 - 43 ؛

طالب التحفيظ : عبد احلق الشليح؛

مطلب رقم 9033 - 43

اسم امللك : " ملك جناة"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار أوالد مومن؛ 

تاريخ التحديد : 28 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 15 آر 21 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية بها بئر؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : نعيمة سالمة ؛ 

شرقا : ممر من 7 متر؛

جنوبا : ممر من 7 متر؛ 

غربا : ممر عمومي من 7 متر ؛

طالب التحفيظ : ياسني الشعري؛

مطلب رقم 9071 - 43

اسم امللك : " املنجح 2"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار أحمد بلحاج؛ 

تاريخ التحديد : 13 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 10 آر 04 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : ممر من 6.5 متر ؛ 

شرقا : ممر عمومي بعرض متغير؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8928 - 43؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 71202 - 43 ؛

طالب التحفيظ : علي ازيان ؛

مطلب رقم 9075 - 43

اسم امللك : " دار الباتول"

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، درب الفران رقم 6؛ 

تاريخ التحديد : 16 سبتمبر 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 74 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ، طابق أول ومرافق بالسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : درب الفران ؛ 

شرقا : فاطمة الشرقاوي؛

جنوبا : عبد الرزاق دليلي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 70109 - 43 و عبد الرزاق بن لغزال ؛

طالب التحفيظ : الباتول الكادي بنت محمد؛

مطلب رقم 9089 - 43

اسم امللك : " دار البدور"

موقعه : مراكش املدينة، حي برمية، درب زمران رقم 13

تاريخ التحديد : 30 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 95 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ، طابق أول وسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : درب زمران ؛ 

شرقا : فاطمة الكندوسي؛

جنوبا : القصر امللكي؛ 

غربا : ورثة تزيت محمد بدر الدين ؛

طالب التحفيظ : تيساريو خوسي استيبيت غونثاليث ومن معه؛

مطلب رقم 9091 - 43

اسم امللك : " السكارة 1"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد مسعود ؛ 

تاريخ التحديد : 10 فبراير 2020؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 07 هكتار 43 آر 84 سنتيار كالتالي:

القطعة االولى 6 هكتار 47 آر 09 سنتيار؛

القطعة الثانية 96 آر 75 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي مير بعمود كهربائي ؛

ممر عمومي عرضه 8 امتار يخترق هذا امللك

اجملاورون : 

القطعة االولى :

شماال : ممر عمومي من 20 متر و السعداوي عمر؛ 

شرقا : ممر عمومي بعرض متغير ؛

جنوبا : طريق معبد من 20 متر؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9101 - 43 ؛

القطعة الثانية :

شماال : السعداوي عمر؛ 

شرقا : أرض جماعية اوالد مسعود ؛

جنوبا : ممر عمومي من 10 امتار؛ 

غربا : ممر عمومي بعرض متغير ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر النميلي ؛

مطلب رقم 9101 - 43

اسم امللك : " السكارة 2"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد مسعود ؛ 

تاريخ التحديد : 23 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 05 هكتار 25 آر 07 سنتيار ؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خمس اعمدة كهربايية متر بها 

خطوط كهربائية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي من 20 متر؛ 

شرقا : طريق عمومي من 8 متر؛

جنوبا : طريق معبد من 20 متر؛ 

غربا : ورثة السعداوي ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر النميلي ومن معه؛

احملافظ على األمالك العقارية مراكش سيدي يوسف بن علي.

                        جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120729 - 44

اسم امللك : جنان اللور . 

موقعه : دوار العوامر جماعة كدية بني دغوغ قيادة اوالد عمران سيدي بنور .

وقع التحديد في : 26 سبتمبر 2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 ار 74 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر و يعلوها خط كهربائي .

اجملاورون : 

شماال : لفريد عباس ، لغرد مسعود ، احملجوب احلفيظي واحمد الغرد؛                                    

شرقا : ملك الدولة العام ؛
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2، احلافيظي هدي بن مبارك   :  منطقة الضم اوالد عمران بور  جنوبا 

واحلافيظي محمد بن مبارك ؛  

غربا : احلافيظي محمد بن مبارك و احلافيظي هدي بن مبارك.

طالب التحفيظ : لفريد عبد الرحيم بن عباس .

مطلب رقم 120782 - 44

اسم امللك : بالد عينني . 

موقعه : دوار اجلديان جماعة  اوالد سي بوحيا قيادة املشرك سيدي بنور .

وقع التحديد في : 12 فبراير 2018 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 ار 35 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها بناية ذات طابق أرضي وطابق أول.

شماال : اإلدريسي عقة احمد  بن عبد القادر؛ 

شرقا : طالب التحفيظ واإلدريسي عقة عبد اهلل  بن عبد القادر؛

جنوبا : اإلدريسي عقة عبد اهلل  بن عبد القادر ؛

غربا : مصطفى البيض واإلدريسي عقة احمد  بن عبد القادر.

طالب التحفيظ : اإلدريسي  عقة  نورة بنت احمد ومن معها  .

مطلب رقم 120791 - 44

اسم امللك : احلطة . 

موقعه : دوار حلكاكشة جماعة  حلكاكشة  قيادة اوالد عمران سيدي بنور .

وقع التحديد في : 05 مارس 2018 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 ار 26 سنتيار

نوعه : أرض عارية 

شماال : طريق عمومي  ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا :  اجلياللي بن محمد  وبوشعيب مبسط ؛

غربا :  كبور  مصطفى.

طالب التحفيظ : بن مبارك مبارك بن محمد  ومن معه .

مطلب رقم 120814 - 44

اسم امللك : بالد أمينة . 

موقعه : دوار اعزيب الغوتي جماعة وقيادة امطل   سيدي بنور .

وقع التحديد في : 11 ماي 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 ار 52 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار وبئر و ثالت مطفيات وبنايات  وسلك شائك. 

شماال : طريق عمومي، أوالد عزوز وورثة الزياني العياشي ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا :  منطقة الضم اوالد عمران بور 1؛

غربا :  منطقة الضم اوالد عمران بور 1.

طالب التحفيظ : الزواق محمد بن محمد .

مطلب رقم 120864 - 44

اسم امللك : بقعة بهالل . 

موقعه : دوار البجاجة جماعة وقيادة اوالد عمران   سيدي بنور .

وقع التحديد في : 17 سبتمبر 2018 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 ار 35 سنتيار

أرضي   طابق  من  وسكنى  الزيتون   أشجار  بها  فالحية   أرض   : نوعه 

وسلك شائك.

 شماال : مطلب التحفيظ رقم 36074 - 44 )ملغى(؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : اخلدري رشيد بن التتاني وورثة احلاج محمد احلقيقي؛

غربا : منطقة الضم اوالد عمران بور 4.

طالب التحفيظ : بنهالل محمد بن مبارك .

مطلب رقم 120871 - 44

اسم امللك : ارض موروث. 

موقعه : دوار اوالد سعيد جماعة وقيادة بني هالل  سيدي بنور .

وقع التحديد في : 12 أكتوبر 2018 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 ار 61 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها بئر وغرفة. 

شماال : الرسم العقاري رقم 33491 - 44 ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : محمد بن عبد اهلل بيطاري.

طالب التحفيظ : هاللي اجلياللي بن اجلياللي .

مطلب رقم 120896 - 44

اسم امللك : كدية البئر 173391. 

موقعه : دوار العواوشة جماعة تامدة قيادة اوالد عمران سيدي بنور .

وقع التحديد في : 11 ديسمبر 2018 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هكتار 76 ار 3 سنتيار .                     

نوعه : أرض فالحية بها مصرف مياه.

القطعة األولى : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : حرم؛

جنوبا : واد؛

غربا : واد.

القطعة الثانية : 

شماال : واد ؛

رقم  التحفيظ  مطلب   ،44  -  53914 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

53775 - 44 ، مطلب التحفيظ رقم 53920 - 44 و مطلب التحفيظ 

رقم 53675 - 44؛
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جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : واد.

القطعة الثالتة : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 53675 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 53766 - 44 ؛

رقم  التحفيظ  مطلب   ،44  -  53677 رقم  التحفيظ  مطلب   : غربا 

53690 - 44 ، مطلب التحفيظ رقم 53693 - 44 ، مطلب التحفيظ 

رقم 53780 - 44 وممر.

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف باجلديدة .

مطلب رقم 141437 - 44

اسم امللك : احلوض. 

موقعه : دوار السعيدات جماعة العطاطرة قيادة بوحمام  سيدي بنور .

وقع التحديد في : 19 أغسطس 2019 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 48 ار 72 سنتيار . 

نوعه : أرض فالحية .

القطعة األولى : 

شماال : حلسن طالع ومحمد بن احمد بن احلوسني ؛

شرقا : ورثة العربي بن فايزة، ورثة عاش عبد السالم بن سعيد وعلي 

بن عباس؛

جنوبا : هشي ابراهيم ؛

غربا : ممر عمومي.

القطعة الثانية : 

شماال : حلسن طالع ؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ورثة هشي علي؛

غربا : منطقة الضم رقم 8.

طالب التحفيظ : الطالع مصطفى بن حلسن .

مطلب رقم 141600 - 44

اسم امللك : أرض املطفية . 

موقعه : دوار اوالد احمد جماعة بني تسيريس قيادة العونات سيدي بنور .

وقع التحديد في : 11 فبراير 2020 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 79 سنتيار

نوعه : أرض عارية 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : ورثة شيبة امحمد بن احمد؛

جنوبا : ورثة الكارح زهرة بنت ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 109724 - 44.

طالب التحفيظ : شيبة احمد بن الطيبي .

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة.

                         مبارك انوفر.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب 

مطلب رقم 7605 - 52 

اسم امللك : البركة.

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة لال ميمونة جماعة لال ميمونة دوار دالحلة

تاريخ حتديده : 29 أكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 03هـ 86آر 68 س.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن وبئر

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 4895 - 52 . الطيب.

شرقا : ممر للولوج من 05امتار

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4893 - 52.

غربا : الرسم العقاري رقم 4893 - 52

طالب التحفيظ : احمد الشاوي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 7607 - 52

اسم امللك : بالد السكنى 2.

موقعه : اقليم القنيطرة، جماعة سوق ثالثاء الغرب دوار معاتقة

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2018

مساحته : 04هـ 78آر 80 س

نوعه : ارض بها بناية من طابق أرضي وبئرين.

اجملاورون :

شماال : طريق وطنية رقم 4232 من 30مترا

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 7608 - 52 والرسم العقاري رقم 35159ر

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34951ر.

غربا : ورثة بريكة ومطلب التحفيظ رقم 20407ر )ملغى(

طالب التحفيظ : ميرة بنت العربي بن اجلياللي بتيس

  

مطلب رقم 7608 - 52

اسم امللك : بالد السكنى 2.

موقعه : اقليم القنيطرة، جماعة سوق ثالثاء الغرب دوار معاتقة

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2018
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مساحته : 43آر 67س

نوعه : ارض بها بنايتان من طابق أرضي

اجملاورون :

شماال : الطريق الوطنية رقم 4232 من 30مترا

شرقا : الرسم العقاري رقم 35159ر

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7607 - 52

غربا : مطلب التحفيظ رقم 7607 - 52 

طالب التحفيظ : محمد بوشواكة بن منصور ومن معه.  

مطلب رقم 364 - 52

اسم امللك : فدان الفج

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن دوار كيسة

تاريخ حتديده : 11 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01هـ و 86س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال : ممر عمومي من 10امتار

شرقا : الرسمني العقاريني عددي : 12716 - 52 - 12752 - 52 -العياشي زروال

جنوبا : الرسمي العقاريني عددي : 12116 - 52 - 12051 - 52 - عائشة 

بنت محمد – الرسم العقاري رقم 12050 - 52 – مطالب التحفيظ 

اعداد 5030 - 52-4146 - 52

غربا : ممر عمومي من 10امتار

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القنيطرة

مطلب رقم 7616 - 52 

اسم امللك : املدرسة.

دوار  الشوافع  اللة ميمونة –جماعة  ،دائرة  القنيطرة  اقليم   : موقعه 

اوالد بوعزة

تاريخ حتديده : 14 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01هـ 01ار 17س 

نوعه : أرض فالحية بها بئر وبناية.

اجملاورون :

شماال : سعيد كحيل

شرقا : ممر عمومي من 10امتار – الرسم العقاري رقم 57601ر 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5414 - 52.

غربا : عبدالسالم كحيل

طالب التحفيظ : عبداهلل كحيل بن احلسني.

        

مطلب رقم 7618 - 52 

اسم امللك : الزوبية.

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة لال ميمونة ،جماعة الشوافع دوار اوالد بوعزة

تاريخ حتديده : 15 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 54ار84 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال : عبداهلل الصبيحي

شرقا : فاطنة القوط – رقية بوعسرية

جنوبا : الطريق الوطنية 4200 على طول 20مترا

غربا : محمد الصبيحي 

طالب التحفيظ : عبداهلل كحيل بن احلسني .

مطلب رقم 7623 - 52

اسم امللك : سميدة 3.

دوار  الشوافع  اللة ميمونة –جماعة  ،دائرة  القنيطرة  اقليم   : موقعه 

اوالد بوعزة

تاريخ حتديده : 09 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01هـ 54ار 24س 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال : احلاج عمار

شرقا : الرسم العقاري رقم 7481 - 52

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5995 - 52.

غربا : بالد جمعة اوالد العسري – التحديد االداري س 83

طالب التحفيظ : كحيل ادريس بن عبدالقادر         

مطلب رقم 7624 - 52

اسم امللك : سميدة 2.

دوار  الشوافع  اللة ميمونة –جماعة  ،دائرة  القنيطرة  اقليم   : موقعه 

اوالد بوعزة

تاريخ حتديده : 10 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 53ار83 س 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار وحمام وبوتيك

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 5414 - 52.

شرقا : ممر عمومي من 10امتار 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 23834ر

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1502 - 52

طالب التحفيظ : كحيل ادريس بن عبدالقادر  

       

اصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى بورطمة

مطلب رقم 866 هـ الذي أدرجت خالصة اصالحية منه

باجلريدة الرسمية عدد 1099 املؤرخة في 22 يناير 2020

بدال من :

-حدهوم بنت امحمد بنسبة 51/704 

اقرأ :

حدهوم بنت امحمد بنسبة 28/704 
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بدال من :
- احلبيب الشماخي بنسبة 112/704

اقرأ :
- احلسني الشماخي بنسبة 112/704

بدال من :
- محمد اجملدوبي – جياد اجملدوبي – لطيفة اجملدوبي – خديجة اجملدوبي 
فاطمة   – اجملدوبي  – عبدالرحمان  اجملدوبي  أحمد   – اجملدوبي  إحسان   –

اجملدوبي بنسبة 56/704
اقرأ :

- محمد اجملدوبي – جياد اجملدوبي – لطيفة اجملدوبي – خديجة اجملدوبي 
فاطمة   – اجملدوبي  – عبدالرحمان  اجملدوبي  أحمد   – اجملدوبي  إحسان   –

اجملدوبي بنسبة 70/704 ابناء اجملدوبي احلسني بن احمد 
وذلك بناء على األحكام القضائية التالية :

- رسم شراء مؤرخ في 26 مارس 1997
-رسم شراء مؤرخ في 24 ماي 1999.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 يونيو 1990.
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء  الغرب. 
                املقوم محمد.

 

محافظة برشيد 

مطلب رقم 13370 - 53
اسم امللك : ارض االمل.

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة قصبة بن امشيش دوار بكارة.
وقع حتديده في : 03 يوليو 2019. 

نوعه :  أرض فالحية بها سكنى واسطبل وبئرو يخترقها ممر من 3 أمتار. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 05 آر 80 س.

اجملاورين : 
شماال :  ورثة جوهر بوشعيب؛

شرقا :  طالب التحفيظ؛
جنوبا :  جوهر محمد ومعه؛

غربا :  رسم عقاري رقم 41655 - 53 ورسم عقاري رقم 26936 - 53.
طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد السالم اجميلو ومن معه.

مطلب رقم 18184 - 53
اسم امللك : ارض اخلير.

أوالد  دوار  املكي  سيدي  جماعة  برشيد  دائرة  برشيد  إقليم   : موقعه 
سيدي جياللي.

وقع حتديده في : 18 مارس 2019. 
وخط  للشرب  الصالح  للماء  قناة  تخترقها  فالحية  أرض   : نوعه 

كهربائي من الضغط املتوسط 
املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 78 آر 46 س.

تتكون من قطعتني :  
القطعة األولى :

مساحتها التي اظهرها التصميم : 73 آر 29 س.
اجملاورين :  

شماال  :  أوالد سيدي جياللي؛
شرقا  :  طريق معبدة من 10 امتار و رسم عقاري رقم 9429 - 53 ؛

جنوبا  :  رسم عقاري رقم 1351 - 53 ورسم عقاري رقم 2983 - 15؛
غربا  :  أوالد سيدي جياللي.

القطعة الثانية  :  
مساحتها التي اظهرها التصميم : 05 آر 17 س.

اجملاورين :  
شماال : أوالد سيدي جياللي؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 5535 - 15؛
جنوبا : رسم عقاري رقم 9429 - 53؛

غربا : طريق معبدة من 10 امتار.
طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الرحمان الشعبي و من معه .

مطلب رقم 17991 - 53
اسم امللك : ارض الواد.

موقعه : إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار حمرودة.
وقع حتديده في : 09  ماي 2018. 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 آر 17 س.

اجملاورين :  
شماال : ورثة السعدية بنت عمر؛

شرقا : الطيبي؛
جنوبا : الطيبي؛

غربا : واد .
طالب التحفيظ : السيد)ة( عائشة شردي بنت احمد.

مطلب رقم 18469 - 53
اسم امللك : بالد احلداوي.

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة املباركيني دوار البصاصلة.
وقع حتديده في : 16 أغسطس  2019. 

نوعه : أرض فالحية يخترقها طريق من 5 امتار. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هك 09 آر 78 س.

اجملاورين :  
شماال : السعدية بنت امليلودية و رسم عقاري رقم 125509 - 53 ؛

شرقا : طريق من 5 امتار ومن ورائه رسم عقاري رقم 1209 - 15 ؛
جنوبا : رسم عقاري رقم 40419 - 53؛
غربا : رسم عقاري رقم 13959 - 53 .

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيد املشتاهي بن علي.

مطلب رقم 18524 - 53
اسم امللك : ارض مبارك.

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الفقرة أوالد عمرو دوار الشراقة.
وقع حتديده في : 01 أكتوبر  2019. 

نوعه : أرض فالحية . 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 69 س.

اجملاورين :  
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شماال : ورثة مبشور ادريس ؛
جياللي   - الفقيه  بن  عمر  ورثة  ورائه  ومن  امتار   4 من  طريق   : شرقا 

زهورالدين ؛
جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : طريق من 4 امتار ومن ورائه ورثة عبد القادر شادي .
طالب التحفيظ : السيد)ة( رشيدة مبشور بنت حلسن.

مطلب رقم 18475 - 53
اسم امللك : ارض تراغة.

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة أوالد زيان دوار أوالد بن عمر.
وقع حتديده في : 18 أغسطس  2019. 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 43 آر 73 س.

اجملاورين :  
شماال : مطلب رقم 18476 - 53 ؛

شرقا : طريق من 5 امتار ومن ورائه مطلب رقم  32658 س ؛
جنوبا : برجة املترجي ؛

غربا : رسم عقاري رقم 17652 - 53 .
طالب التحفيظ : السيد)ة( ادريس تراغة بن عبد القادر.

مطلب رقم 9297 - 53
اسم امللك : بالد بير الرواح.

موقعه : إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنيميني دوار البراهمة.
وقع حتديده في : 16  ماي 2019. 

نوعه : أرض فالحية . 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هك 64 آر 98 س.

اجملاورين :  
شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : ورثة عريب بوشعيب ؛
جنوبا : مطلب رقم  27628/س( ملغى)؛

غربا : رسم عقاري رقم 896/د .
طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد العالي عريب و من معه.

مطلب رقم 18369 - 53
اسم امللك : ارض احمد بن لكبير و الطيبي.

موقعه : إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار أوالد حلسن.
وقع حتديده في : 25  أبريل  2019. 

نوعه : أرض فالحية . 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 هك 96 آر 12 س.

اجملاورين :  
شماال : طريق من 10 امتار؛

شرقا : رسوم عقارية رقم 49608 - 53 و 45497 - 53 و 45387 - 53 و 
طريق من 5 امتار و رسم عقاري رقم 66830 - 53 ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 52730 - 53؛
غربا : رسم عقاري رقم 33344 - 53 و احلاج عبد اهلل بن بوشعيب و 

طريق من 10 امتار.
طالب التحفيظ : السيد)ة( ادريس بندحمان بن بوعزة.

مطلب رقم 18429 - 53
اسم امللك : أرض املرس.

دوار  امشيش  بن  الكارة جماعة قصبة  دائرة  برشيد  إقليم   : موقعه 
أوالد عباس.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019. 
نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آر 98 س.
اجملاورين :  

شماال : مطلب رقم  E /4212 ؛
شرقا : رسم عقاري رقم 55899 - 53 ؛

جنوبا : طريق من 5 متر و من ورائه رسم عقاري رقم 22660/س؛
غربا : ورثة احلاج احمد سليماني .

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الصماد سليماني بن صالح و من معه.

مطلب رقم 18183 - 53
اسم امللك : ملك الطويلع.

موقعه : إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار أوالد 
سي بومهدي.

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2018. 
نوعه : أرض فالحية بها بنايات و اسطبل و بئر و أشجار الزيتون. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 آر 15 س.
اجملاورين :  

شماال : رسم عقاري رقم 116831 - 53 ؛
شرقا : طريق من 5 متر ؛

جنوبا : سعد الدين العربي؛
غربا : سعد الدين العربي.

طالب التحفيظ : السيد)ة( يونس سعد الدين بن حسن.

مطلب رقم 18288 - 53
اسم امللك : ارض حمرية.

موقعه : إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنيميني دوار أوالد حجاج الترس.
وقع حتديده في : 02 أكتوبر   2019. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هك 57 آر 98 س.

اجملاورين :  
شماال : طريق من 10 أمتار؛

شرقا : لشهب بن عمر؛
جنوبا : ورثة بوشعيب بن احلطاب؛

غربا : رسم عقاري رقم 88212 - 53.
طالب التحفيظ : السيد)ة( عمر احلبشي بن الكبير.

مطلب رقم 18510 - 53
اسم امللك : ارض بوحلوفة.

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة أوالد زيدان دوار أوالد احريز.
وقع حتديده في : 23 سبتمبر  2019. 

نوعه : أرض فالحية. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 62 س.

اجملاورين :  
شماال : طريق من 10 أمتار؛
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شرقا : شافي رضوان ؛
جنوبا : ورثة باخلياط ؛

غربا : طريق من 3 امتار ومن ورائه ورثة بلخياط امحمد .
طالب التحفيظ : السيد)ة( بدر شافي بن محمد.

مطلب رقم 4558 - 53
اسم امللك : ارض احلرشة.

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة املباركيني دوار البصاصلة.
وقع حتديده في : 27 أبريل  2018. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هك 33 آر 59 س.

اجملاورين :  
شماال : طريق عمومي من 10 أمتار؛

شرقا : رسم عقاري رقم 58161 - 53 وبن احلاج الغازي؛
جنوبا : مقبرة و مطلب رقم  2887 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم  2887 - 53 وورثة بناصر.
طالب التحفيظ : السيد)ة( البيضي محمد بن املامون.

مطلب رقم 18678 - 53
اسم امللك : ارض أحمد.

موقعه : إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار لبراهمة.
وقع حتديده في : 20 فبراير 2020. 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 83 س.

اجملاورين :  
شماال : رسم عقاري رقم 8099 د P.2 ( )؛

شرقا : رسم عقاري رقم 85036 - 53 ؛
جنوبا : رسم عقاري رقم 1163 - 53 و ممر من 4 امتار و من ورائه رسم 

عقاري رقم 8100 د ؛
غربا : رسم عقاري رقم 13990 س.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد الزواوي بن املصطفى.
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                    فريد بدري.

 

محافظة  إفران

مطلب رقم  2986 - 57
اسم امللك  : "فدان رابحة ".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح  ،احملل املدعو" سيدي باخلير " .
مساحته اإلجمالية  : 03 هـ 09ار13 سنتيار . 

اجملاورين  :  شماال  : غوات حكيم،
شرقا  : طريق عمومية ، 

جنوبا  : التحديد االداري 329 /د،
غربا : ارتفاق ممر عمومي عرضه اربعة امتار لفائدة ايت غوات عقى،

نوعه : أرض فالحية ،

احلقوق العينية والتحمالت  : 
 -خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك .

طالب التحفيظ : غوات جواد بن عقى . 

مطلب رقم  3715 - 57
اسم امللك  : "اياتا  ".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة،احملل املدعو "ايت عمر وعلي " 
مساحته اإلجمالية  : 07 ار71س . 

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال  : طريق عمومي،  
شرقا   : اليوسفي حليمة،

جنوبا  : سرفي عائشة،
غربا  : املعقول التهامي ،

 احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء .
طالبة التحفيظ : طلحة زهرة بنت العربي .

 مطلب رقم  3774 - 57
اسم امللك  : "سيدي فرج ".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بنصميم   ،احملل املدعو" مزارع 
ايت حدو وحماد  " .

مساحته اإلجمالية  : 03هـ 85ار47 سنتيار يتكون من قطعتني  : 
القطعة االولى مساحتها  : 03هـ44ار25س ،

اجملاورين  : 
شماال  : الرسم  العقاري رقم  16538 - 57   ،مقبرة ،

شرقا  : الرسم  العقاري رقم  3965 - 57 ،مطلب رقم 714 - 57  ، 
جنوبا  : الطريق ،

غربا : املطلب رقم  3657 - 57 ،
القطعة الثانية مساحتها  : 41ار22س .

اجملاورين  : شماال  : الطريق ،
شرقا  : واد ،
جنوبا  : واد ،

شرقا  : مطلب رقم  3658 - 57 ،
نوعه : أرض فالحية ،

احلقوق العينية والتحمالت  : 
 -خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك .

طالب التحفيظ : زهرة باحلاج بنت موحى .

 مطلب رقـم 3867 - 57 
اسم امللك  : "شانيل ".

موقعه  : اقليم إفران، مدينة أزرو،  احملل املدعو " مفتاح اخلير بويقور " .
مساحته اإلجمالية  : 01 ار02 سنتيار. 

نوعه : بناية دات سفلي وطابقني علويني  .
اجملاورون :

شماال : عبابو حميد ،
شرقا : فالح علي ،

جنوبا : الزنقة  ، 
غربا : الزنقة ، 
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احلقوق العينية والتحمالت : حائط مشترك على طول العالمات ب-1
ب-2ب-3ب4 .

طالبة التحفيظ  : نزهة اوحدو بنت فاطمة

 مطلب رقم  3912 - 57
اسم امللك  : "حشاد ".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة  ،احملل املدعو" حشاد " .
مساحته اإلجمالية  : 01هـ 43ار77 سنتيار . 

اجملاورين  : شماال  : الساقية ،
شرقا  : الرسم  العقاري رقم 72268/05 ، 7661 - 57

جنوبا  : كبيري ،الساقية ، 
غربا  : طريق عرضها 10 امتار ،الساقية ،

نوعه : أرض بها اشجار التفاح،
احلقوق العينية والتحمالت  : 
 -ساقية قدمية  تخترق امللك ،

ساقية تخترق امللك طالبا  :
هناء حمو طهرة  بنت املصطفى بنسبة 01/08 ،

طه ابو وفاء بن عبد الرحمن بنسبة 07/08 .

مطلب رقـم 3936 - 57
اسم امللك  : "اكدال".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران ، احملل املدعو " اكدال" .
 : قطعتني   من  سنتياريتكون  01هـ28ار43   : اإلجمالية  مساحته 

القطعة االولى مساحتها   : 01هـ 26 ار 36س . 
اجملاورون :شماال : بويخف مقور ،

شرقا : بويخف محمد ،
جنوبا  : بويخف محمد ،اوبناصر اوعقى ،

غربا : طريق عمومية ،طريق وطنية ،
القطعة الثانية مساحتها  : 02ار07س.

 اجملاورون : شماال : طرق عمومية ،
شرقا : طريق عمومية،

جنوبا  : اوبناصر اوعقى ،
غربا  : ممر عمومي .

نوعه  : ارض فالحية  بها بنايتني .
الضغط  منخفظ  كهربائي  تيار  خط  والتحمالت  العينية  احلقوق 

يخترق امللك .
طالبة التحفيظ  : بنعبو ميمونة بنت حدو .

مطلب رقم  6692 - 57
اسم امللك  : "بريكي ".

موقعه  : اقليم إفران، مدينة  ازرو، احملل املدعو " حي الرتاحة "
مساحته اإلجمالية  : 01 ار04س . 

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : شماال  : ساحة ،  

شرقا   : ساحة ،
جنوبا  : الزنقة،

غربا  : العزوزي مليكة،
 احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء .

طالبا التحفيظ : ملطاوي فاطمة بنت باريكي بنسبة 15/44،
ملطاوي خدوج بنت باريكي بنسبة 15/44 ،
ملطاوي حلبيب بن باريكي بنسبة 14/44 . 

مطلب رقم  6700 - 57
اسم امللك  : "اخلونة ".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة  ازرو، جماعة تيمحضيت.
مساحته اإلجمالية  : 01هـ44 ار20س . 

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : شماال  : اوهادي براهيم ،رامي يطو ،  

شرقا   : عوين محمد ،
جنوبا  : جمال عميتي،

غربا : املطلب رقم  3887 - 57 ،الطريق ،
 احلقوق العينية والتحمالت : ساقية تخترق امللك  .

طالبة التحفيظ : 
هدة زاوي بنت احماد .

 اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران
علم  الى  ينهي  ان  يشرفه  بإفران،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  ان  العموم 
اللوح"  "عني  املدعوة  اجلماعي   التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
الكائنة بإقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي 
شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 
من الظهير الشريف عدد 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية 
املطالب هي كاآلتي :

4193-4216-4334-4335-4336-4337-4374-4391-4403-4408-
4410-4423-4428-4429-4430-4431-4433-4446-4447-4449-
4459-4468-4473-4481-4496-4623-4638-4641-4675-4855-
4863-4870-4873-4877-4882-4910-4918-4925-4926-4945-
4952-4953-4965-4970-4976-4978-5012-5017-5535-5696-
5697-6274-6278-6283-6286-6355-6363-6375-6379-6389-

هده  جميع   6446-6458-6542  –  6397-6450-6453-6458-6542
املطالب على الرمز57 .   

احملافظ على األمالك العقارية بافران.
                                                   عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5217 - 63
اسم امللك : الظهر.

 موقعه  : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر.
وقع حتديده في : 08 أبريل 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم  العقاري  : 03 ار 53 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : حجيب بوعمري عبد احلكيم.

شرقا : ارتفاق مرور عرضه 03 أمتار يليه الرسم العقاري رقم 20866 - 33

جنوبا : الرسم العقاري رقم 67240 - 63

غربا : حجيب امحمد، حجيب محمد، حجيب التاغي.

طالبة التحفيظ : لطيفة حجيب البوعمري.

مطلب رقم 5409 - 63

اسم امللك : أرض الرمل. 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار القروصة. 

وقع حتديده في : 25 يونيو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 ار 45 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ممر معبد، سيدي محمد بن العمارية احلداوي، الرسم العقاري 9639 د.

شرقا : الرسم العقاري رقم 52550 - 63، الرسم العقاري رقم 25969 - 63

جنوبا : طريق عمومي معبد من 10 أمتار يليه الرسم العقاري رقم 5817 - 33

غربا : ورثة دكان عبد السالم

طالب التحفيظ : هشام خليل بن محمد ومن معه

مطلب رقم 5514 - 63

اسم امللك : الطوالع

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار املعاريف

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 77 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بنايات وبئر وأشجار.

اجملاورون :

شماال : امحمد صديقي.

شرقا : ارتفاق مرور خاص بامحمد صديقي وورثة صديقي محمد يليه 

الرسم العقاري رقم 128661 - 63

جنوبا : ورثة صديقي محمد.

غربا : احلاج عبد الفتاح

طالب التحفيظ : امحمد الصديقي بن محمد.

مطلب رقم 5524 - 63

اسم امللك : سعيد 03 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار العمامرة. 

وقع حتديده في : 28 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 ار 78 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 3007
شرقا : الرسم العقاري رقم 15120 د 

جنوبا : سعيد الزوهرة
غربا : الرسم العقاري رقم 4770 - 63 والرسم العقاري رقم 38663 س) القطعة 01(

طالب التحفيظ : بوشعيب سعيد بن احلاج.

مطلب رقم 5441 - 63
اسم امللك : املنزه 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار احلسينات
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 ار 09 سنتيار
نوعه : أرض فالحية بها بئر وأشجار.

اجملاورون :
شماال : طريق عمومي يليه الرسم العقاري رقم 12540 - 53 والرسم 

العقاري رقم 1923 - 63.
شرقا : ورثة فضول ابراهيم، الرسم العقاري رقم 55459 - 63 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 55459 - 63، ورثة محمد هيبوب

غربا : ورثة محمد هيبوب
طالب التحفيظ : عبد السالم فضول بن ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم 5450 - 63
اسم امللك : احلرشة

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار البوزانيني. 
وقع حتديده في : 23 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 29 سنتيار
نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 67220 - 63

شرقا : بكوري محمد
 جنوبا : طريق معبد يليه الرسم العقاري رقم 40420 د

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5238 - 63
طالبة التحفيظ : عائشة فوينة بنت اجلياللي.

مطلب رقم 871 - 47
اسم امللك : ملريري

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار البوزانيني.
وقع حتديده في : 26 نوفمبر2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 55 ار 07 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : ورثة درويل ادريس.

شرقا : مدخل من 2 متر يليه ورثة عالل
جنوبا : الطريق االقليمية رقم 3038 يليها الرسم العقاري رقم 46109 س

غربا : ورثة جدير محمد.
طالبة التحفيظ : فتيحة بنجماعي بنت بوشعيب ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر. 
                                     مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء
 

مطلب رقم 35 - 64

إسم امللك : " ملك نكير والدادسي ".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، حي سيدي اخلدير.

وقع حتديده في : 23 يوليو 2018

مساحته : 71 س.

نوعه : أرض بها بنايات خفيفة بالطابق السفلي.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 44631 - 64؛

شرقـا : الزنقة رقم 10؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37600 - 33؛

غربـا : الزنقة رقم 11.

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة الدادسي ومن معها.

مطلب رقم 122 - 64

إسم امللك : " أرض الركبة ".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة .                 

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019.

مساحته : 19آر 09 س.

نوعه : أرض عارية.  

اجملاورون :

شماال : الرسمني العقاريني عدد 41657 - 63 و53879 - 64 واملطلب 

عدد 798 - 63؛         

شرقـا : الرسم العقاري عدد 20648 - س؛                                

جنوبا : املطلب عدد 4765 - 63؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 53880 - 64.

طالب )ة( التحفيظ : السيد أحمـد الدوبـي.

مطلب رقم 115 - 64

إسم امللك : " أرض املقيسات".                     

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

مساحته : 14آر 53س.

نوعه : أرض عارية.  

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27730 - د؛

شرقـا : أرض غير محفظة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11340 - د؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 60999 - س.

طالبو التحفيظ : السيد نورالدين وثيق ومن معه.

مطلب رقم 116 - 64

إسم امللك : " أرض زينب".

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، ليساسفة.

وقع حتديده في : 17 أغسطس 2018.

مساحته : 06آر 61س.

نوعه : فيال من طابق سفلي وبئر وبنايات خفيفة.  

 اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 55574 - 64؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 48693 - 63؛

جنوبا : طريق عرضها 10 أمتار؛

غربـا : طريق عرضها 05 أمتار.

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة برادة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء 

عبد الصمد البحــاري   

            

محافظة احلوز

مطلب رقم 11461 - 65

امللك املسمى : " ملك الوجاني "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز، املكان املدعو اكادير نيت يوسف .

مساحته : 00 هك 03 آر 42 س .

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

نوعه : أرض عارية بها خربة وشجرة زيتون .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1197 - 65 ، ورثة ايت اوزان ابراهيم،

شرقا  : الطريق اإلقليمية رقم 2009 عرضها 30 متر ، 

جنوبا : زنقة غير مسماة ذات عرض متغير، مطلب التحفيظ عدد 859 - 65، 

مطلب التحفيظ عدد 854 - 65، 

غربا : ورثة ايت اوزان ابراهيم،

طالب التحفيظ  : السيد الوجاني محمد بن احماد.

مطلب رقم 12525 - 65

امللك املسمى : " تاكودة "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اكرفروان دوار متزغرت .

مساحته : 04 هك 80 آر 96 س .

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.
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تقني  ومحل  وصهريج  وبئر  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واصطبل وبناية وسفلي من تراب.

اجملاورون : 

شماال : طريق إقليمية رقم 2010 عرضها 30 متر، 

شرقا  : محمد باحو ، ورثة محمد ايت عبو ، مصرف،

جنوبا : مصرف ، ايت لهري احمد، 

غربا : الرسم العقاري عدد 1022 - م –P2،الرسم العقاري عدد 7109 - 65، 

ساقية متكوت،

طالبو التحفيظ  : السيد محمد اخلدري بن املصطفى ومن معه.

مطلب رقم 12588 - 65

امللك املسمى : " بالسن "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة دوار السبيطي .

مساحته : 00 هك 18 آر 36 س .

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : موالي احلسن تغزاوي،

شرقا  : مطلب التحفيظ عدد 11415 - 65،

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار، 

غربا : طريق عمومية عرضها 5 امتار،

طالبة التحفيظ  : السيدة السعدية بالسن بنت احلسني.

مطلب رقم 12609 - 65

امللك املسمى : " لكسيمي "

الكائن باقليم احلوز امزميز، جماعة وزكيطة دوار وزلن .

مساحته : 00 هك 19 آر 73 س .

وقع حتديده في : 08 أكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومصلى .

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم   ،  65  -  3692 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

،04 - 39098

شرقا  : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير، الرسم العقاري 14391 - 65، 

غربا : عمر اوسوس،

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12625 - 65

امللك املسمى : " الفافن مع حتت اغريس 3 "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة اسني دوار متكونسي .

مساحته : 00 هك 23 آر 18 س .

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة .

اجملاورون : 

شماال : ايت سعيد احمد، ساقية تكفرت، 

شرقا  : ممر ، مطلب التحفيظ عدد 2636 - 43 ساقية تكفرت،  

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير، عبد الرحمان ايت سعيد،

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12630 - 65

امللك املسمى : " فوق الروضة "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي إبراهيم ، دوار تدروخت .

مساحته : 00 هك 39 آر 25 س .

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : حمو اسغلي، 

شرقا  : حمو اسغلي ، مطلب التحفيظ عدد 9783 - 65،  

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9783 - 65، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 10202 - 65، الرسم العقاري عدد 24858 - 65 ،

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12631 - 65

امللك املسمى : " مقبرة تدروخت "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة وزكيطة دوار تدروخت .

مساحته : 01 هك 99 آر 60 س .

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

نوعه : مقبرة .

اجملاورون   : 

شماال : اسغلي، 

عدد  التحفيظ  مطلب   ،  65  -  24858 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا  

10202 - 65 ، مطلب التحفيظ عدد 9783 - 65،  

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9783 - 65، احلسني باحلبيب، 

غربا : طريق عمومية عرضها 5 امتار، الرسم العقاري   عدد 26842 - م 

)P4( ، طريق إقليمية رقم 2024  عرضها 30 متر،

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12635 - 65

امللك املسمى : " ايت وعراب  "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة دوار حتت الدوم  .

مساحته : 00 هك 03 آر 41 س .
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وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض عارية بها منزل قروي من سفلي وسطح .

اجملاورون   : 

شماال : طريق إقليمية رقم 2017 عرضها 30 متر، 

شرقا  : ممر عرضه 4 امتار،  الرسم العقاري عدد 18110 - 65،

جنوبا : ممر عرضه 4 امتار، ، 

غربا : ايت علي حسن ، ورثة اعراب إبراهيم ،

طالب التحفيظ  : السيد محمد ايت وعراب بن علي .

مطلب رقم 12637 - 65

امللك املسمى : " مسجد دوار اماسني "

الكائن باقليم احلوز دائرة اسني جماعة اسني دوار اماسني .

مساحته : 00 هك 06 آر 74 س .

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض عارية بها مسجد.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 312 - 65، 

شرقا  : شعبة،  

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 312 - 65، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 312 - 65،

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12640 - 65

امللك املسمى : " بقع أسلدة 1 "

الكائن باقليم احلوز دائرة اسني جماعة اسني دوار اسلدة .

مساحته : 00 هك 31 آر 11 س .

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار، ساقية اسمنتية، 

شرقا  : اهلل عونات،  

جنوبا : اهلل عونات ، 

غربا : علي حسني ،اجملال اجلماعي ،

طالبة التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12658 - 65

امللك املسمى : " بني السديرات "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت دوار دار العني .

مساحته : 02 هك 56 آر 23 س .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

 ، P1 - شماال : قناة الروكاد ، الرسم العقاري عدد 16207 - م

شرقا  : جميلة شكرة ، ورثة بن سيمو ، ورثة بنحيون ،  

جنوبا : ورثة بنحيون ، 

، p2– غربا : الرسم العقاري عدد 16207 - م

طالبة التحفيظ  : الدولة  - امللك اخلاص - .

مطلب رقم 12661 - 65

امللك املسمى : " دار ليكاسي "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة سيدي عبد اهلل غيات دوار بلعطار .

مساحته : 00 هك 24 آر 99 س .

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض بها منزل قروي من سفلي وطابق أول وسطح وحديقة ومسبح 

. dalle ومرآب ومسكن للحارس ومحل تقني وبئر ومحل كهربائي و

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 7 امتار، مصرف، الرسم العقاري عدد 6781 - م، 

شرقا  : ورثة حسن مهداوي،  

جنوبا : ورثة حسن مهداوي، 

غربا : ورثة عمر شتيوي،

طالبة التحفيظ  : السيدة فاطمة ليكاسي بنت احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

  

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "لعجاجرة" 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

التحفيظ  مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن 

املدعوة اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والواقعة  أسفله  املذكورة 

" لعجاجرة" ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

طبقا للظهير الشريف رقم 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

موافق 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

19958-19960-19961-19968-19976-19988-19991-19999-

20039-20045-20047-20052-20067-20076-20084-20086-

20098-20103-20104-20115-20119-20136-20137-20148-
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20155-20165-20171-20175-20188-20189-20191-20212-

20216-20217-20222-20224-20225-20226-20232-20233-

20235-20261-20262-20271-20312-20314-20317-20321-

20322-20323-20330-20331-20336-20339-20341-20346-

20348-20351-20354-20363-20364-20370-20449-20451-

20452-20455-20472-20486-20498-20501-20508-20565-

20568-20576-20586-20587-20608-20610-20613-20614-

20624-20629-20637-20639-20641-20642-20648-20649-

20650-20651-20653-20654-20655-20656-20659-20663-

20679-20686-20687-20688-20689-20697-20708-20711-

20718-20719-20752-20754-20755-20758-20774-20775-

20786-20788-20789-20791-20793-20799-20803-20807-

20808-20811-20812-20824-20826-20827-20832-20842-

20845-20846-20847-20848-20849-20850-20851-20852-

20862-20872-20874-20877-20878-20881-20884-20891-

20892-20898-20900-20901-20902-20905-20927-20928-

20941-20943-20949-20950-20954-20956-20971-20985-

20992-20995-21000-21003-21004-21009-21012-21025-

21026-21027-21037-21038-21045-21063-21065-21068-

21084-21119-21136-21181-21182-21273-21285-21300-

21338-21339-21341-21348-21350-21351-21352-21353-

21354-21360-21362-21365-21370-21376-21377-21386-

21388-21391-21396-21398-21399-21401-21402-21411-

21416-21419-21431-21433-21435-21440-21443-21451-

21452-21453-21454-21456-21469-21477-21478-21483-

21484-21490-21491-21493-21494-21495-21500-21502-

21503-21506-21507-21509-21514-21517-21527-21529-

21533-21534-21551-21553-21554-21555-21556-21559-

21561-21564-21566-21571-21572-21578-21587-21591-

21592-21595-21598-21601-21605-21610-21612-21614-

21616-21617-21620-21621-21622-21625-21626-21630-

21631-21632-21633-21639-21640-21645-21648-21653-

21655-21667-21669-21670-21671-21673-21674-21676-

21677-21685-21687-21688-21690-21691-21692-21693-

21695-21696-21697-21698-21703-21705-21706-21708-

21710-21711-21716-21717-21719-21745-21750-21753-

21758-21769-21776-21778-21779-21783-21784-21785-

21786-21790-21794-21799-21801-21808-21810-21813-

21814-21818-21819-21821-21822-21823-21824-21825-

21827-21828-21838-21843-21845-21846-21848-21849-

21850-21852-21856-21857-21860-21864-21865-21879-

21896-21901-21907-21910-21913-21934-21936-21940-

21941-21954-21956-21958-21959-21968-21969-21978-

21982-21983-21985-21987-21989-21991-21992-22016-

22024-22026-22084-22086-22097-22098-22099-22177-

22180-22190-22192-22220-22223-22239-22243-22245-

22246-22248-22251-22262-22268-22269-22270-22271-

22273-22278-22280-22283-22284-22285-22287-22294-

22297-22298-22300-22303-22307-22309-22310-22311-

22313-22315-22318-22324-22325-22330-22331-22332-

22335-22353-22354-22355-22357-22362-22363-22364-

22366-22369-22374-22375-22377-22381-22382-22385-

22387-22388-22390-22395-22399-22400-22401-22402-

22403-22408-22410-22415-22418-22420-22421-22427-

22431-22434-22436-22437-22439-22441-22442-22443-

22449-22454-22455-22461-22468-22469-22470-22471-

22473-22477-22479-22480-22488-22489-22490-22496-

22498-22499-22504-22505-22507-22509-22510-22511-

22514-22518-22519-22522-22525-22526-22527-22536-

22539-22540-22541-22542-22547-22549-22550-22551-
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22560-22562-22563-22566-22569-22571-22572-22573-

22576-22581-22582-22588-22594-22605-22641-22670-

22675-22676-22678-22679-22680-22689-22690-22692-

22702-22704-22705-22750-22753-22760-22762-22773-

22774-22789-22790-22796-22798-22799-22825-22826-

22832-22848-22924-22925-22927-22932-22934-22941-

22955-22956-22959-22961-22963-22973-22976-22978-

22979-23004-23016-23022-23030-23031-23033-23037-

23041-23043-23045-23048-23050-23056-23058-23059-

23061-23062-23063-23065-23074-23075-23076-23077-

23079-23080-23081-23082-23083-23088-23089-23092-

23093-23097-23101-23103-23109-23114-23115-23117-

23118-23125-23128-23129-23131-23134-23140-23152-

23153-23155-23160-23161-23162-23166-23172-23175-

23176-23180-23181-23182-23185-23187-23188-23189-

23192-23194-23201-23206-23208-23214-23217-23219-

23222-23223-23227-23228-23229-23236-23238-23244-

23245-23249-23255-23262-23264-23266-23267-23269-

23277-23281-23282-23292-23296-23297-23302-23305-

23307-23310-23313-23317-23318-23319-23322-23325-

23326-23332-23333-23336-23338-23339-23340-23342-

23369-23377-23389-23393-23396-23397-23398-23399-

23400-23401-23402-23403-23404-23405-23416-23417-

23418-23419-23424-23425-23427-23428-23436-23437-

23438-23439-23441-23442-23443-23444-23454-23458-

23460-23466-23467-23468-23469-23475-23479-23482-

23491-23527-23531-23533-23540-23541-23544-23546-

23549-23550-23551-23553-23561-23572-23574-23575-

23577-23579-23580-23581-23585-23586-23595-23597-

23605-23608-23617-23623-23625-23631-23632-23636-

23637-23671-23673-23678-23731-23740-23755-23758-

23760-23761-23762-23764-23765-23769-23774-23809-

23810-23814-23839-23842-23852-23856-23857-23876-

23894-23897-23898-23904-23906-23911-23916-23918-

23923-23928-23932-23937-23940-23944-23947-23948-

23949-23959-23961-23963-23965-23973-23975-23976-

23980-.

جميع املطالب على الرمز 69

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "عني بوعلي" 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

التحفيظ  مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن 

املذكورة أسفله والواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " عني 

بوعلي " ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن  طبقا 

 1389 األولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 رقم  الشريف  للظهير 

موافق 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

29811-29815-29816-29937-29938-29939-29941-29943-

29960-29961-29962-30027-30028-30029-30030-30031-

30032-30033-30068-30092-30093-30094-30095-30104-

30120-30123-30124-30126-30133-30137-30139-30145-

30146-30148-30160-30161-30163-30216-30229-30230-

30313-30327-30329-30330-30360-30362-30363-30364-

30365-30366-30367-30368-30371-30372-30373-30375-

30376-30387-30393-30406-30415-30417-30418-30433-

30434-30441-30447-30454-30455-30464-30465-30466-

30468-30472-30474-30477-30479-30482-30486-30491-

30492-30497-30498-30499-30504-30518-30531-30539-

30542-30546-30564-30568-30572-30574-30576-30577-
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30598-30601-30606-30607-30612-30619-30620-30643-

30646-30652-30653-30654-30657-30662-30664-30665-

30671-30676-30677-30679-30680-30681-30682-30683-

30686-30692-30703-30705-30706-30709-30717-30723-

30725-30737-30738-30752-30769-30770-30780-30782-

30810-30815-30820-30821-30837-30838-33693-33704-

33705-33706-33711-33716-33726-33737-33740-33741-

33743-33744-33745-33746-33748-33755-33756-33757-

33762-33763-33780-33787-33789-33790-33803-33804-

33805-33814-33817-33818-33819-33820-33823-33828-

33853-33857-33858-33859-33860-33867-33873-33892-

33903-33910-33913-33914-33916-33919-33920-33921-

33927-33933-33934-33941-33943-33958-34052-34054-

34080-34082-34083-34132-34157-34158-34159-34160-

34169-34176-34184-34186-34188-34193-34199-34202-

34203-34207-34210-34214-34216-34225-34229-34232-

34233-34251-34255-34259-34265-34268-34269-34272-

34280-34283-34296-34298-34302-34305-34328-34337-

34346-34347-34406-34410-34430-34433-34456-34470-

34472-34487-34488-34495-34503-34508-34511-34512-

34513-34514-34515-34521-34522-34524-34525-34527-

34555-34561-34563-34564-34573-34587-34590-34599-

34601-34602-34603-34604-34606-34607-34608-34610-

34614-34619-34620-34628-34629-34630-34633-34639-

34641-34648-34651-34655-34663-34666-34681-34687-

34711-34722-34723-34724-34725-34726-34732-34733-

34735-34736-34737-34748-34749-34756-34760-34761-

34768-34774-34775-34778-34798-34800-34823-34825-

34860-34866-34867-34890-34891-34897-34898-34913-

34914-34916-34920-34921-34926-34932-34933-34952-

34972-34975-34990-34995-35034-35036-35058-35061-

35078-35080-35082-35086-35087-35088-35090-35091-

35093-35094-35116-35117-35118-35128-35131-35139-

35140-35147-35150-35152-35155-35158-35159-35168-

35173-35174-35178-35182-35183-35187-35189-35190-

35210-35222-35223-35230-35251-35252-35253-35261-

35262-35263-35266-35269-35270-35275-35276-35281-

35287-35292-35297-35299-35313-35318-35321-35328-

35333-35338-35342-35343-35344-35345-35346-35353-

35354-35355-35357-35358-35359-35362-35363-35365-

35366-35385-35389-35396-35410-35414-35418-35425-

35429-35433-35436-35438-35441-35443-35445-35446-

35449-35453-35459-35461-35465-35467-35470-35472-

35473-35474-35477-35480-35481-35485-35487-35489-

35491-35492-35495-35498-35499-35505-35507-35512-

35515-35521-35524-35525-35548-35550-35551-35554-

35556-35557-35558-35563-35564-35565-35566-35573-

35576-35582-35584-35585-35589-35590-35591-35592-

35613-35614-35619-35624-35625-35626-35627-35631-

35636-35637-35640-35651-35672-35683-35688-35690-

35696-35714-35719-35720-.

جميع املطالب على الرمز 69.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب بالنيابة 

محمد لفاف   

محافظة املعاريف - الدارالبيضاء

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن̈ جاك البير السيد فريدي جوان فرانسوا  لويكونو واجلاعل 

محل إقامته اخملابرة  02 زنقة بلوش احلسن   البيضاء. طلب أن  يسلم 

املدعو  للملك  املؤسس   .34  -  1851 العقاري  للرسم  نظير جديد  له 

*روماندي II  301 * الكائن بحي املعاريف شارع بئرانزران. وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي سلم سابقامله ليليان  برترو
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن̈ جاك البير السيد فريدي جوان فرانسوا  لويكونو واجلاعل 

محل إقامته اخملابرة  02 زنقة بلوش احلسن   البيضاء. طلب أن  يسلم 

املدعو  للملك  املؤسس   .34  -  2530 العقاري  للرسم  نظير جديد  له 

*روماندي II  1191* الكائن بحي املعاريف شارع بئرانزران. وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي سلم سابقامله ليليان  برترو

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية باملعاريف - الدار البيضاء

محفوظ كونبارك    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

 مطلب رقم 945 - 78

 اسم امللك :  " حمري2"    

موقعه : جماعة الصباح اوالد غامن الصخيرات

وقع حتديده في : 09 - 08 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17أر46 س.

نوعه : آرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال :  عبد النبي السية

شرقا :  الرسم العقاري عدد 55150 - 78

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 582 - 78

غربا : امينة الزنايدي

التحمالت : ممر عرضه 3 امتار

طالب التحفيظ : محمد الزنايدي بن محمد

 احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2970 - 80

اسم امللك : " ملك السعدية "

موقعه : احملل املدعو أسحنان اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار 83 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من طابق سفلي و اخر علوي في جزء و 

بناية من طابق سفلي في جزء اخر في جزء  حائط منحدر و خزان مائي 

و حديقة و بئر. 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : عبد اهلل احلرد؛ 

جنوبا : مبارك رفيق؛

غربا : مبارك رفيق.

طالبة التحفيظ : السعدية بوعنيضة بنت محمد.

مطلب رقم 2972 - 80

اسم امللك : " ملك األنواري "

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 92 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من طابق سفلي.

اجملاورون : 

شماال : نوعمان املتوكل؛

شرقا : ممر و الرسم العقاري عدد 59599 - 09؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 59599 - 09؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : األنواري عبد اهلل بن محمد.

مطلب رقم 2996 - 80

اسم امللك : " أزكار "

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  إداومحند  داود  أيت  املدعو  احملل   : موقعه 

عمالة أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 16 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : صابر عبد الرحيم؛

شرقا : احلمري عبد اجمليد؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة.

 طالب التحفيظ : عبد الهادي وردي بن محمد.

مطلب رقم 3002 - 80

اسم امللك : " ملك كديرة"

موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.
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وقع التحديد في 17 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 ار 80 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2868 - 60؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5898 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5898 - 80؛

غربا : أوحني احلسني.

طالب التحفيظ : محمد كديرة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 3004 - 80

اسم امللك : " ملك محمد كديرة "

موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 29 ار 18سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : أوحني احلسني؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5898 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 65385 - 09؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1984 - 80 و ورثة أيت بداج.

طالب التحفيظ : محمد كديرة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 3008 - 80

اسم امللك : " ملك عبد الرحيم "

موقعه : حي أيت بلقاسم اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 23 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 01 سنتيار.

نوعه : دار للسكن مكونة من طابق سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3039 - 80؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة.

 طالب التحفيظ : عبد الرحيم أوبال بن محمد.

مطلب رقم 2845 - 80

اسم امللك : " ملك أولباز "

موقعه : دوار أيت سايح اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 24 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 90 سنتيار.

نوعه : أرض مسيجة. 

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : أوتامليت سعيد؛ 

جنوبا : طريق الدوار؛

غربا : أوتامليت احلسن و من معه و ممر و ممر.

طالبة التحفيظ : يامنة ولباز بنت احلسني.

مطلب رقم 2911 - 80

اسم امللك : " ملك الرجفي سعيد "

موقعه : دوار أسرسيف اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 23 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 47 ار 20سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر.

اجملاورون : 

شماال : أيت علي أوسعيد؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ورثة أيت علي أوسعيد؛

غربا : أحمد بروكا و ورثة أيت سي بيهي.

طالب التحفيظ : سعيد الرجفي بن مبارك.

مطلب رقم 2749 - 80

اسم امللك : " ملك شكري "

موقعه : دوار تومشعال اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 ار 45 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مهود أحدوش؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة أيت بلحوس.

طالب التحفيظ : أحمد شكري بن موسى.

مطلب رقم 2624 - 80

اسم امللك : " ملك الهناء "

الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  أومالل  بها  أيت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة-أيت باها.
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وقع التحديد في 08 - 01 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 39 ار 25سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 91108 - 09 و الرسم العقاري عدد 65709 - 09 

و بوريش مبارك و العربي أولهينت؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : أيت إبراهيم أومبارك و الرسم العقاري عدد 2039 - 60؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد اهلل أولهينت بن احلسني.

مطلب رقم 2869 - 80

اسم امللك : " رايحنة "

موقعه : دوار توالشيخ اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 ار 01سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بور.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : الصديق الناصيري؛ 

جنوبا : ورثة سيدي محمد بن احلسن؛

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : كلثومة بشار بنت عمر.

مطلب رقم 3039 - 80

اسم امللك : " دار خالد أوبال "

موقعه : حي أيت بلقاسم اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 20 - 01 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 03 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3008 - 80؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : خالد أوبال.

مطلب رقم 2916 - 80

اسم امللك : " أمني تاكوت "

موقعه : دوار إغرايسن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 01 - 10 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 50 ار 46 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : احلسن أوحماد؛

شرقا : ورثة أيت أودوش؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 68483 - 09؛

غربا : طريق.

 طالبو التحفيظ : احلسني الطالب بن محمد و من معه.

مطلب رقم 2925 - 80

اسم امللك : " احلفرة إغرداسن "

إقليم أشتوكة- الترابية سيدي وساي  أغبالو اجلماعة  دوار   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 19 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 36 ار 91سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10178 - 60 و مطلب التحفيظ عدد 

10564 - 60؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : ورثة مسيح احلاج أحمد؛

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 1018.

طالب التحفيظ : احلسني إدبركاش بن العربي.

مطلب رقم 2937 - 80

اسم امللك : " ملك بن عبد "

موقعه : حي تن بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 05 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68سنتيار.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : عبد املولى مسكيني؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21086 - 60 بوجمعة كيش؛

غربا : محمد دحوم.

طالب التحفيظ : احلسن بن عبد.
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إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 194 - 60

اسم امللك : " فدان تيتي "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 66 آر 51 سنتيار.

طالب التحفيظ : علي هكليل بن احلسني

 491 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في 21 - 05 - 2008.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

أيت الرايس بلعيد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 372 - 81

اسم امللك : "فدان الطوالع".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت العربي.

 وقع حتديده في : 18 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 81 آر 75 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها اوديود بلوى واجلياللي بلوى؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها الشيحاني بوعزة والرسم العقاري 

رقم 44470 - 16 وورثة عمر الطالعي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2656 - 16؛  الكتاني محتاج و العربي محتاج؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 11201 - 16؛

طالبو التحفيظ : محمد جواد العيساوي بن الشيخ سعيد ومن معه.

مطلب رقم 492 - 81

اسم امللك : "شريشرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

 وقع حتديده في : 22 - 07 - 2016.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وأشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 37 آر 90 س.

اجملاورون : 

شماال : حللو مودة ومن معها؛

شرقا : احيزون هموشة؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم 40648 - 16؛

طالب التحفيظ : احلسني شنور بن ميلود.

مطلب رقم 1345 - 81

اسم امللك : "فدان عني اجلرف".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

 وقع حتديده في : 22 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وبئر وصهريج وأشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 15 آر 32 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص من ورائه مطلب التحفيظ رقم 1247 - 81؛

شرقا : واد عني اجلرف؛

جنوبا : الرياحي بومعيزة؛ محمد بومعيزة

غربا : ورثة بوعزة بومعيزة؛

طالبو التحفيظ : احلسن بومعيزة بن حمادي ومن معه.

مطلب رقم 4784 - 81

اسم امللك : "فدان ركبة احلجرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

 وقع حتديده في : 18 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر ومسكن. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آر 10 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 45910 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 45910 - 16؛ فهدي ورجية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49470 - 16؛  

غربا : ورثة عمار.

طالب التحفيظ : كرمي اوجيل بن بوعزة.

مطلب رقم 4788 - 81

اسم امللك : "راس بوعياد".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.
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وقع حتديده في : 25 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 37 آر 50 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 19975 - 16؛

شرقا : ممر عمومي من ورائه العربي نعيم؛

جنوبا : القداري احملجوب؛  

غربا : البنوري شامة والقداري بدر والقداري زهرة.

طالب التحفيظ : محمد قداري بن الهاشمي.

مطلب رقم 4789 - 81

اسم امللك : "القدس408".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس.

 وقع حتديده في : 26 - 09 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 70 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 8603 - 81؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 652 - 81؛  

غربا : ورثة القفساوي؛ 

طالبة التحفيظ : عاشورة دحان بنت العربي.

مطلب رقم 4791 - 81

اسم امللك : "فدان ركبة اجلمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

 وقع حتديده في : 12 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 آر 55 س.

اجملاورون : 

شماال : احلاج احلسن الزاوي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 32011 - 16؛ 

جنوبا : أحمد الفقير؛ ارتفاق مرور لفائدة هذا املطلب؛  

غربا : احلاج احلسن الزاوي.

طالبو التحفيظ : فاطيمة شهبون بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 4794 - 81

اسم امللك : "سيدي بنداود".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.

وقع حتديده في : 02 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 61 آر 12 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 20357 - 16؛

الهنفيف  الهنفيف محمد؛  - 81؛   487 رقم  العقاري  الرسم   : شرقا 

عيادة؛ مطلب التحفيظ رقم 6801 - 16؛ ورثة الراضي عبو بن حسن؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36407 - 16؛  

غربا : الرسم العقاري رقم 38516 - ر؛ الرسم العقاري رقم 12637 - 16؛ 

ممر من ورائه ورثة احلرشاوي ربيعة بنت بوعزة؛ مقبرة بنداود؛ ورثة حمو 

الشنوري؛ الرسم العقاري رقم 36407 - 16.

طالب التحفيظ : محمد سعدود بن محمد.

مطلب رقم 4796 - 81

اسم امللك : "احلجير".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

 وقع حتديده في : 03 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 54 آر 42 س.

اجملاورون : 

العقاري  الرسم  ممر؛  16؛   -  56217 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

رقم11733 - 81؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 11733 - 81؛

رقم  العقاري  الرسم  16؛ممر؛   -  48766 رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

41150 - 16؛  

غربا : الرسم العقاري رقم 43177 - 16؛ الرسم العقاري رقم40396 - 16.

طالب التحفيظ : احلسن حواص بن لعروسي.

 مطلب رقم 4821 - 81

اسم امللك : "فدان ضاية السالوي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

 وقع حتديده في : 13 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية. 
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 آر 75 س في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 58 آر 70 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد ايت صالح؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : علي اجعيط؛  

غربا : ورثة محمد جدو؛ الطاهر ايت صالح.

القطعة الثانية  مساحتها : 22 آر 05 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد ايت صالح؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 3050 - 81؛

جنوبا : خديجة اجعيط؛  

غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : بنداود الطاوس بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 4834 - 81

اسم امللك : "فدان واد زيلي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

وقع حتديده في : 26 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 48 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 11292 - 16؛ ممر خاص؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 11292 - 16؛ ممر خاص؛ واد زيلي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 29239 - 16؛  

غربا : الرسم العقاري رقم 8582 - 81؛ الرسم العقاري رقم6307 - 81؛

طالب التحفيظ : مراد لعشيري بن احمد.

مطلب رقم 4835 - 81

اسم امللك : "ياسمني".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي رقم 419.

 وقع حتديده في : 02 - 12 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 84 س.

اجملاورون : 

شماال : زهرة الهاشمي؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛  

غربا : الرسم العقاري رقم 57279 - 81؛ 

طالب التحفيظ : ابراهيم السايب بن بوعزة.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

       زكرياء الدغمي


